
Národní plán doučování – 2. základní škola Bezručova Říčany, p.o. 

Vážení rodiče, milí žáci, 

nabízíme Vám příležitost potkávat se s učiteli nad záludnostmi češtiny, matematiky, angličtiny, 

přírodovědy, vlastivědy a dalších školních předmětů, se kterými by mohli mít žáci po distanční výuce 

problémy. 

Jsme si vědomi, jak minulý školní rok byl obtížný ve zvládnutí učiva, sebekázně a motivace pro učení. 

Nabízíme možnost vrátit se k nejasnostem, ozřejmit si nástrahy konkrétních úloh a procvičit to, co je 

potřeba = doučování. Samotný termín „doučování“ je lehce zavádějící, neboť tento termín aktivuje 

červíka v nás: Aha, takže toto/tamto mi nejde, všichni ostatní to umí/zvládají, jen já potřebuji extra 

hodiny,… Ale! Není tomu tak! Nabízené hodiny mají za cíl probrat a procvičit učivo, ve kterém se 

možná děti necítí úplně nejlépe, a hlavně možnost setkávání se s učiteli, kteří se těší, že v menší 

skupině bude prostor na ponoření se do učiva – do toho tajemství, která si střeží jednotlivé předměty 

a která společně odhalíme. 

Ať už potřebujete pomoci učivo si zafixovat, zautomatizovat, či jen chcete využít příležitosti potkat se 

se svými učiteli mimo rámec běžných hodin – přijďte, jste vítáni, těší se na vás: 

Nováková Anna – úterý, středa a čtvrtek v čase 13:15 – 14:15; předměty dle potřeby; v učebně 1.D 

Rollová Denisa – čtvrtek 13:15 – 14:15; čeština, přírodověda, vlastivěda – dle potřeby; v učebně 4.B 

Benešová Blanka – úterý 12:55 – 13:55; předměty dle potřeby, v učebně 4.C, případně 5.D 

Šindelářová Ivana – úterý, středa  7:30 – 8:10, AJ v učebně 4.A 

Irena Kotková – čtvrtek 7:15 – 8:00, M, CH ; v učebně 8.A 

Jakub Glaser – čtvrtek 7:15 – 8:00, Čj, D,; v učebně 7.B 

Kristýna Plešingrová – čtvrtek 7:15 – 8:00; Aj, Nj; v učebně 7.A 

Jan Šindelář – středa 14:00 – 15:00; Př; předměty 1. stupně dle potřeby; v učebně 7.C 

Pavla Holoubková – pátek 7:15 – 8:00, Čj; v učebně 7.C 

 

Pro přihlášení je nutné zaslat vyplněnou přihlášku na e-mail: reditel@2zs.ricany.cz  do 8.10.2021  

Doučování je zdarma, učitelé náplň jednotlivých lekcí přizpůsobí počtu a potřebám přihlášených dětí. 

Lekce budou probíhat každý týden ve stanovenou hodinu zatím do konce kalendářního roku 2021. 

Naposledy se tedy společně setkáme v týdnu od 13. do 17. 12.2021.  Z těchto setkání nebudou 

plynout domácí úkoly, ale aby setkání byla co nejefektivnější, je nezbytné, aby děti docházely 

pravidelně, v případě absence, aby byly řádně omluveny učiteli, který vede doučování a to buď 

elektronicky, případně písemně.   

Těšíme se na Vás! 

 

 

 

mailto:reditel@2zs.ricany.cz


 

PŘIHLÁŠKA K DOUČOVÁNÍ 

Závazně přihlašuji svého syna/dceru___________________________________ na doučování k:  

(jméno učitele, předmět a nabídnutý termín)_____________________________________________. 

Doučování probíhá pravidelně každý týden v určený čas. Pokud se přihlášený žák doučování nemůže 

účastnit, je třeba jej omluvit a to:  

a) učiteli, který vede doučování (e-mail, zpráva přes ITŽK) 

b) přes webové stránky školy – sekce omluva žáků 

c) telefonicky ve škole na tel. č. 323 60 22 17 

 

Podpis rodičů 

 


