
 
Staňte se dobrovolníkem a pomáhejte dětem 

„Proč někomu nepomoct, aby se měl lépe? Chtěl jsem si dokázat, že na to mám. Na začátku jsem byl 

z Davida dost nešťastný, ale pak se mi líbilo sledovat jeho pokroky.“ (Matouš, 20 let, dobrovolník) 

Vzpomínám si, jak mi náš dobrovolník Matouš jednou zavolal a řekl, že Davida asi někdo vyměnil. 

Trochu jsem se lekla, co se stalo. Pak ale Matouš dodal: „Dneska přečetl skoro celou stránku ve 

slabikáři.“ Ulevilo se mi a měla jsem radost, že dobrovolník vidí Davidovi pokroky.  

Maminka Davida se na nás obrátila s tím, že David začal mít ve škole problémy. Davida jsme znali už 

z předškolního klubu a věděli jsme, že ve škole může narážet na omezenou slovní zásobu, 

nedostatečně rozvinuté zrakové a sluchové vnímání a další věci nezbytné pro dobrý start na základní 

škole. 

Vyšetření  pedagogicko-psychologické poradně potvrdilo Davidovy potíže a připouštělo i možnost, že 

školák bude muset první třídu opakovat.  Mamince byl doporučen každodenní trénink v oblastech, 

které David nezvládá. Řadě věcí ale maminka nerozuměla a samostatně je nedokázala s Davidem 

doma provádět. Do rodiny tak začal docházet dvakrát týdně dobrovolník, který kromě doporučených 

cvičení pomáhal s domácími úkoly. 

Jak s Davidem pracovat, na co se konkrétně zaměřit jsme konzultovali nejen v poradně, ale i s třídní 

učitelkou Janou Štercliovou, která Davida učí na rokycanské základní škole Jižní předměstí. Ta 

podporu v domácí přípravě Davida uvítala i proto, že měl David hodně zameškaných hodin. Bylo 

vidět, že paní učitelce záleželo na tom, aby se školákovi v první třídě dařilo. Sama konzultovala 

Davidovy potíže v poradně, přizpůsobila své požadavky na prvňáka jeho možnostem a oceňovala 

každý malý pokrok. Díky tomu Davida učení bavilo a během půl roku se zlepšil ve všech oblastech. 

Paní učitelka Štercliová školákův posun chválila. Na konci školního roku mi řekla: „David se zlepšil 

nejen v učivu ale i v zapojení do kolektivu, děti ho začaly více brát a chválily ho.“  David tak nakonec 

mohl pokračovat do dalšího ročníku. 

Matouš letos nemůže Davidovi dál pomáhat a hledáme dobrovolníka, který by ho v doučování Davida 

mohl zastoupit. Podobných dětských příběhů je ale na Rokycansku řada a o pomoc se zvládáním 

školní výuky je velký zájem. Hledáme proto pro práci s dětmi další dobrovolníky. Mladým lidem 

nabízíme příležitost k získání praxe a zkušeností. Doučovat ale mohou i starší lidé, nebo kdokoliv, kdo 

má čas dvě hodiny týdně a je připraven na pravidelnou spolupráci. Zájemci o dobrovolnictví i z dalších 

regionů nás mohou kontaktovat na tel.: 739 220 905 nebo prostřednictvím emailu: 

eva.sevelkova@clovekvtisni.cz 
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