
Doučování v praxi
Základní školy a Mateřská škola T. G. Masaryka

Praha 6 Ruzyně



Naše školské zařízení

Základní škola  T. G. Masaryka v Ruzyni  - 268 žáků

Základní škola Bělohorská 172                 - 120 žáků

Mateřská škola Bělohorská                       - 52 dětí

Mateřská škola Za Oborou                        - 112 dětí

Mateřská škola Stochovská                       - 42 dětí 

Ve sloučených školách cca  390 žáků



Národní program doučování 

Pandemie COVID 19 zasáhla a stále zasahuje do režimu vzdělávání.

I přes snahu pedagogů výluka prezenční výuky negativně ovlivnila:

 obsah učiva podle ŠVP

 studijní návyky žáků 

 nezvládnutí učiva některými žáky

 adaptační a socializační aktivity

Každá škola měla jiné podmínky výuky, jinou skladbu žáků atd.

Všechny mají ale možnost využít Národní program doučování.



Naše praxe

Vedení školy spolu s pedagogy si dalo tyto úkoly:

• Obnovit sociální vazby a posílit narušené vztahy v kolektivech

• Obnovit a upevňovat pracovní návyky 

• Upevnit denní režim

• Efektivně pomoci žákům, kteří jsou ohroženi neúspěchem

• Velmi úzce spolupracovat s rodičovskou veřejností 



Výběr žáků

Vedení školy zvolilo cestu:

• Oslovení rodičů s možností zapojení dítěte do doučování

• Žák se sám přihlásil do doučování

• Pedagog vybral žáka a nabídl mu doučování se zdůvodněním

Naší zásadou ale bylo: pro žáka je to svobodná volba-nesmí být nucen,

není přemlouván. Pokud cítí potřebu doučování, vyhledá pomoc.

Žák musí chápat doučování jako bonus. Je to jeden z prvních kroků k 
celoživotnímu vzdělávání. Doučování nesmí být trest.



Dosavadní doučování

Doučování žáků naší školy:

Soukromé doučování mimo školu hrazeno rodiči

Doučování v rámci Šablon

Doučování –Národní plán podpory

září  - 10 doučujících   29 hodin – 25 doučovaných

říjen- 28 doučujících  135 hodin – 95 doučovaných



Zajištění doučování

• Na naší škole pracuje celkem 27 učitelů a 10 asistentů. Do doučování 
se zapojilo 17 učitelů a 5 asistentů. Vedení školy zapojilo dalších 6 
externích pracovníků.

• Doučování skupinové nebo individuální

• Rozvrh doučování

• Komunikace mezi doučujícím, doučovaným a zákonným zástupcem



DPP a vykazování

• Uzavírání dohod

• Výkazy odučených hodin

• Kontrola ze strany vedení

• Statistické podklady pro únorovou zprávu

• Pravidelné informace od žáků-zpětná vazba



Poděkování 

Děkuji za pozornost a přeji všem, aby se svět vrátil k normálu.


