
 

Uvedená akce je pořádána v rámci projektu „Integrace cizinců MČ Praha 12 – rok 2019“ 

na integraci cizinců spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR 

 

Přihláška do doučování zajišťovaného studenty 

Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 
Škola ve spolupráci s MČ Praha 12, OŠK, zajistila pro žáky ohrožené školním neúspěchem doučování v místě 

bydliště žáka. Doučují studenti PedF UK, pod supervizí PhDr. Lenky Felcmanové, Ph.D., z katedry speciální 

pedagogiky PedF UK. 

Vaše přihláška bude zaevidována a v případě, že bude nalezen student, který odpovídá potřebám dítěte, 

budete kontaktováni a bude vám předložena k podpisu smlouva. Účast žáka na doučování je po přihlášení 

a podepsání smlouvy povinná. Omluvu při onemocnění žáka je nutné doručit škole nejpozději do 8 hodin v den, 

kdy doučování probíhá. 

Vyplněním tohoto formuláře dáváte výslovný souhlas se zpracováním údajů uvedených v této přihlášce 

pro organizaci doučování a pro dokladování doučování pro potřeby Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. 

Souhlas je možné kdykoliv odvolat prostřednictvím OŠK MČ Praha 12, oddělení pedagogicko-organizační, 

kontakt: Mgr. Zdeněk Pagač, tel. 244 028 308, mail: pagac.zdenek@praha12.cz. Osobní a kontaktní údaje 

budou uchovávány po dobu aktuálního školního roku. 

Doučování bude probíhat v místě bydliště dítěte (jiné místo možné po domluvě). Po dobu doučování jsou 

za dítě zodpovědní rodiče/zákonní zástupci. 

E-mailová adresa zákonného zástupce dítěte 

.....................................................................................................................................  

Doplňte telefon zákonného zástupce dítěte 

.....................................................................................................................................  

Je český jazyk mateřským jazykem Vašeho syna/dcery? 

  ano 

  ne, jiný (doplňte):............................................................. 

Vyberte školu, kterou Váš syn / Vaše dcera navštěvuje

  Základní škola Písnická v Praze 12 

  Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12 

  Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12 

  Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 

  Základní škola Zárubova v Praze 12 

  Základní škola profesora Švejcara v Praze 12 

  Základní škola Rakovského v Praze 12 

  Základní a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 

  Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12 

Vyberte ročník, který navštěvuje Váš syn/dcera? 

  1. ročník 

  2. ročník 

  3. ročník 

  4. ročník 

  5. ročník 

  6. ročník 

  7. ročník 

  8. ročník 

  9. ročník 



 

Uvedená akce je pořádána v rámci projektu „Integrace cizinců MČ Praha 12 – rok 2019“ 

na integraci cizinců spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR 

 

Doučování bude probíhat v místě bydliště dítěte (jiné místo možné ve výjimečných případech 

po domluvě) 

  ano 

  ne, jiné místo 

V jakých předmětech potřebuje Váš syn / Vaše dcera doučování?  

  Matematika 

  Prvouka 

  Český jazyk 

  Francouzský jazyk 

  Geometrie 

  Chemie 

  Dějepis 

  Přírodopis 

  Fyzika 

  Zeměpis 

  Německý jazyk 

  Anglický jazyk 

  Ruský jazyk 

  Vlastivěda 

  Jiný předmět (doplňte): ........................................................................ 

 

Může doučování probíhat v PONDĚLÍ? 

Pokud ano, vypište čas, od kdy může 

doučování probíhat. 

................................. 
Může doučování probíhat v ÚTERÝ? Pokud 

ano, vypište čas, od kdy může doučování 

probíhat. 

................................. 
Může doučování probíhat ve STŘEDU? 

Pokud ano, vypište čas, od kdy může 

doučování probíhat. 

................................. 

Může doučování probíhat ve ČTVRTEK? 

Pokud ano, vypište čas, od kdy může 

doučování probíhat. 

................................. 
Může doučování probíhat v PÁTEK? Pokud 

ano, vypište čas, od kdy může doučování 

probíhat. 

................................. 

 

 

 

Máte pro nás další sdělení? Prosím doplňte: 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 


