
  

PODPORA 
VZDĚLÁVÁNÍ 
V DOMÁCÍM 
PROSTŘEDÍ II. 

Lenka má dvojku z chemie, Pavlík si píše sám úkoly, Vojta  umí 
vyjmenovaná slova, Kamča zná zájmena, Ládík dochází na 
doučování, Patrik má svůj NTB, Pepík umí barvy. Maminka 

Vašíka se umí připojit na internet a maminka Báry umí pracovat 
s google classroom. Markétka si našla nového kamaráda. 

Kristýnka umí skládat slova, Dominik nepropadl, Kája změnil 
školu, kde mu to půjde líp. Mirek bude opakovat ročník, ale on i 

jeho rodiče ví, že je to v jeho prospěch a že vše bude 
dobré. Terka se učí jako divá, aby se dostala na svůj vysněný 

studijní obor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ročník  
od 1. 4. do 31. 12. 2022 

Cílem projektu je podpořit rodinu při domácím 
vzdělávání, naučit děti i rodiče zvládnout 
požadavky školy a naučit děti se učit. 

Projekt realizuje Oblastní charita Znojmo 
prostřednictvím prorodinných aktivit ve 
spolupráci s Městem Znojmem. 

Více na tel. 604 294 189 

 

 

PROJEKT JE URČEN PRO 
• děti, které se nemohou zapojit do doučování ve škole, 

mají specifické potřeby, mají špatný prospěch, neplní 
úkoly, chybí komunikace se školou ze strany rodičů 

• děti v předškolním věku, kterým rodina neposkytuje 
dostatečnou péči při jejich psychosociálním vývoji a 
nepřipravuje je pro vstup do školy 

• děti z rodin s nízkou sociální úrovní a malou mírou 
motivace k učení 

• rodiče, kteří nedokážou pomoct svým dětem 
z důvodů nedostatku individuálních schopností a 
dovedností  
 

CO PROJEKT PŘINESE DĚTEM A 
RODIČUM 

• návštěvy v rodinách dle individuálních potřeb dítěte 
a doučování dle instrukcí pedagogů  

• vysvětlování, objasňování, ukazování učiva, motivaci 
a podpůrné rozhovory 

• procvičení učiva edukačními postupy, které vyhovují 
potřebám dítěte, ukázka nových postupů a možností 

• porozumění požadavkům školy a vzdělávacím 
potřebám dítěte 
 

CO PROJEKT PŘINESE ŠKOLÁM 

• zprostředkování komunikace rodičů s pedagogy a 
větší zájem o prospěch dětí 

• rodiče pochopí požadavky školy a aktivně se zapojí 
do vzdělávání dětí 

• pedagogové poznají lépe rodinou situaci dítěte  

• zlepšení komunikace rodičů se školou, opakované 
objasňování a vysvětlování povinností rodičů i dětí 

• mediaci při konfliktech rodičů a školy 

• komunikačního partnera při zajištění pomoci dítěti 

• děti budou mít vypracované úkoly 

• navážeme rodinu na jinou pomoc (PPP, SVP, odborný 
lékař apod.) 

 

 

ZAČÍNÁME! 


