
Prieskum záujmu o doučovanie 

 

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

....................triedy ZŠ v Málinci v mesiacoch máj a jún v rozsahu 6 vyučovacích hodín týždenne (3× 1,5 hodiny čistého času 

týždenne). Doučovanie v predmetoch:.......................................... 

 

Zaväzujem sa dohliadnuť na jeho / jej pravidelnú účasť na doučovaní. V prípade 2 neospravedlnených absencií bude žiak / 
žiačka nahradený(á) iným žiakom / žiačkou. 

Doučovanie prebieha prezenčne (v škole) v 5-člennej skupine žiakov tej istej triedy, preto je možné, aby sa  ho zúčastňovali 
aj žiaci tried, ktoré sa vyučujú dištančne (po predložení najviac 7-dňového negatívneho testu na COVID-19 žiaka a jedného 
rodiča). 

Odporúčame prejaviť záujem práve u vás – žiakov a rodičov žiakov končiacich ročníkov a ročníkov,  ktoré sa nemôžu prezenčne 
vyučovať. Triedy 5. -  9. ročníka sú najviac „ohrozené“ opätovným „odsunutím“ na dištančné vyučovanie, aj v prípade ich 
návratu do školy. 

Kritériá prednostného výberu: 
1. neprospievanie; 
2. miera zhoršenia prospechu v doučovaných predmetoch  porovnaním posledných dvoch polrokov; 
 

Prosíme, aby ste rozhodovanie v tejto veci nenechávali len na svoje deti – vy ste ich zákonný zástupca! 
          
               ....................................... 
           podpis rodiča 
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