
Doučování v rámci Zapojmevšechny.cz získalo 3. místo 
v letošním ročníku soutěže EDUína  

V pondělí 30. listopadu večer byli vyhlášeni vítězi soutěže EDUína. Letos jimi byly projekty, 
které pomohly ve smysluplném vzdělávání během uzavření škol z důvodů pandemie covid-19. 
Tento ročník soutěže vyhrál Buddies program online pro školáky ze Základní školy Smart v 
Roudnici. Na 2. místě se umístil projekt Učíme online – Česko.Digital a na 3. místě projekt 
doučování skrze platformu Zapojmevšechny.cz. Samotná soutěž EDUína pravidelně oceňuje 
inovativní projekty, které pomáhají měnit vzdělávání v Česku. Ceny se letos udělovaly už 
poosmé.  

Možnost doučování rozjely v reakci na jarní výpadek více než 10 tisíců dětí ze vzdělávání Národní 
pedagogický institut České republiky a organizace Člověk v tísni ve spolupráci s vysokými školami. 
Skrze platformu Zapojmevšechny.cz/doučování propojuje školy se studenty pedagogických a dalších 
fakult či organizací. Do této aktivity se zapojilo celkem 11 vysokých škol, jedna vyšší odborná škola a 
organizace Učitel naživo. Pomoc s doučováním k 3. prosinci poptalo 295 základních škol z celé České 
republiky. V celkem 92 školách se už doučuje, v dalších 75 školách již probíhá domluva mezi studenty 
a učiteli a dalších 128 škol má o doučování zájem a budou kontaktovány. 

Porota ocenila na aktivitě doučování propojení více subjektů (tedy spolupráci veřejných i soukromých 
škol, neziskové organizace a přímo státem řízené organizace), podporu sociálně znevýhodněných 
dětí a snahu o zavedení systémové změny. 

„V naší iniciativě se zaměřujeme na ty žáky, kteří mají ve škole problémy v souvislosti s koronakrizí v 
tom smyslu, že ze vzdělávání částečně nebo úplně vypadli,“ upřesňuje zaměření doučování Tomáš 
Machalík z Národního pedagogického institutu ČR. Zároveň přibližuje i zapojení studentů: „Řešili 
jsme, jak reagovat rychle a zároveň zajistit kvalitu doučování. Studenti pedagogických fakult vysokých 
škol nebo vyšších odborných škol dokážou tuto kvalitu garantovat a zároveň si tak splní svoji praxi. 
Postupně se ale zapojili i studenti nepedagogických fakult a dobrovolně se tímto způsobem dělí o své 
znalosti například z matematicky nebo fyziky, čehož si velmi ceníme. Děkujeme všem fakultám a 
školám za skvělou spolupráci,“ dodává Machalík. 

 Do Zapojmevšechny.cz/doučování se zapojilo těchto 11 vysokých škol a 1 vyšší odborná škola: 

Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Matematicko-fyzikální 
fakulta, Fakulta tělesné výchovy a sportu; Masarykova univerzita v Brně – Pedagogická fakulta; 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Pedagogická fakulta; Ostravská univerzita – 
Pedagogická fakulta; Technická univerzita v Liberci – Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická; 
Univerzita Hradec Králové – Pedagogická fakulta; Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. Labem – 
Pedagogická fakulta; Univerzita Palackého v Olomouci – Pedagogická fakulta; Univerzita Pardubice – 
Fakulta filozofická; Západočeská univerzita v Plzni – Pedagogická fakulta; České vysoké učení 
technické v Praze – Fakulta elektrotechnická; Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická 
v Praze. Do doučování se dále se zapojila i organizace Učitel naživo.        

Podívejte se na záznam z přímého přenosu vyhlašování ceny EDUína 2020. Více informací se dozvíte 
přímo z tiskové zprávy EDUíny.  

Aktivita Zapojmevšechny.cz/doučování probíhá v rámci systémového projektu Podpora společného 
vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B). Projekt je spolufinancován EU.  

Tato aktivita bude i nadále pokračovat a rozšiřovat svůj záběr o další školy, které mají o doučování 
zájem. 

https://zapojmevsechny.cz/doucovani/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=379147286640884&ref=watch_permalink
https://www.eduin.cz/clanky/tiskova-zprava-cenu-eduina-vyhral-buddies-program-pro-skolaky/
https://zapojmevsechny.cz/doucovani/
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