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Informace k realizaci kroužků Doučování 

1. Pro koho slouží Doučování a proč jej realizujeme?  

Doučování nemusí být jen dohánění učiva pro dobré známky. Je to příležitost pro učitele i žáky najít k 

sobě i k předmětu osobnější a bližší vztah. Realizaci kroužků Doučování je součástí Národního plánu 

obnovy, na jehož realizaci se podílí MŠMT, které zaslalo škole na tuto činnost finance. Více informací 

o celém projektu najdete na www.doucovani.edu.cz  

Doučování je primárně určeno pro žáky, kteří jsou po distanční výuce ohroženi školním neúspěchem, 

mají po návratu do školy problémy v základních předmětech. Do kroužků se ale mohou přihlásit i žáci, 

kteří by se rádi v daném předmětu zlepšili nebo se dozvěděli více než ve vyučovacích hodinách.  

2. Jak se do kroužku Doučování přihlásit?  

Ze seznamu kroužků si vyberete ten, o který máte zájem. Pro přihlášení postačí, když rodič vyplní 

přihlášku a žák jej odevzdá svému učiteli. Doučování bude probíhat po celé první pololetí školního 

roku. Pokud se do kroužku přihlásíte, měli byste do něj pravidelně docházet. Případnou neúčast 

omluví zákonní zástupci.  

3. Doučování není za trest !!  

Doučování vedou učitelé naší školy, které znáte z vyučování. Z doučování Vám nehrozí špatná známka 

na vysvědčení. Nemusíte mít strach z dalších úkolů. Doučování Vám pomůže lépe zvládat běžnou 

výuku, zeptat se vyučujícího na to, co Vás zajímá, nechat si vysvětlit něco, na co nezbyl ve výuce čas. 

Učitelé jsou tu pro Vás, aby Vám předali co nejvíce vědomostí.  

„Největší chybou v životě člověka je: bát se, nějakou chybu udělat“ 

4. Kde najdu přihlášku a kdy začneme?  

Přihlášky najdete na webových stránkách, rodiče v IS Edookit nebo zde na informační tabuli. Případně 

Vám pomohou Vaši vyučující. Realizace kroužků začne v týdnu od 20. září.  
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