
Prieskum záujmu o bezplatné doučovanie – 2. stupeň 

Mám  - nemám  záujem o bezplatné doučovanie svojho syna / dcéry......................................................., žiaka 

/žiačky ....................triedy ZŠ v Málinci v mesiacoch október-december 2021. Doučovanie v predmetoch: SJL, 

MAT, ANJ (+ podľa potreby FYZ, INF) 

 
Kritériá prednostného výberu: 

1. neprospievanie; 
2. miera zhoršenia prospechu v doučovaných predmetoch  porovnaním posledných dvoch polrokov; 

3. žiak nemá na vyučovanie doma vytvorené vhodné podmienky. 
!! Ak bude záujem nízky, doučovania sa môžu zúčastniť aj žiaci, ktorí nemali problémy so zhoršením prospechu.  !! 

 

1. V prípade prejavenia záujmu budete informovaní, či bol žiak na doučovanie vybraný, resp. bude zverejnený aj poradovník 
náhradníkov. 

2. Je potrebné, aby sa žiak doučovania zúčastňoval pravidelne. Rozvrh doučovania sa budeme snažiť zosúladiť s inými 
aktivitami.  V prípade viacerých neospravedlnených absencií bude žiak nahradený iným žiakom. 

3. Doučovanie prebieha prezenčne (v škole) v 3-5-člennej skupine žiakov 2-krát týždenne (1 doučovanie = cca 1,5 hod.). 

 

Prosím, nenechávajte rozhodovanie o úrovni vedomostí (a o budúcnosti) svojich detí na nich – neriaďte sa len tým, čo 
chcú / nechcú oni. Pravidelným doučovaním sa výrazne znižuje riziko neprospievania, resp. neúspechu. Šikovnejší môžu 

zase získať zručnosti, ktoré na ktoré na hodinách nie je čas rozvíjať.  
          
               ....................................... 
           podpis rodiča 
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