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Doučovací boom. Lektoři
mají i 230 hodin měsíčně
Učitel: Žáci také přišli na to, že když neumí a nepracují, neublíží jim to
Jitka Šrámková
redaktorka MF DNES
PLZEŇSKÝ KRAJ Josef Bém z Klatov přes 40 let doučuje žáky a studenty hlavně matematiku. Tolik
práce jako loni po zavedení distanční výuky ještě nikdy neměl. Tento
školní rok už se podle něj situace
normalizovala. Bém to vysvětluje
tak, že školy se na distanční výuku
postupně adaptovaly.
„Na počátku distanční výuky loni
v březnu se výrazně zvýšil zájem o
doučování, odhadem o třetinu,“
říká Bém, který měl velkou výhodu. Online totiž začal doučovat
mezi prvními v České republice už
v roce 2005, takže rozšířit tuto výuku pro všechny své žáky byla pro
něj maličkost.

„Jinak na tom ale byly školy. Když
distanční výuka začala, někteří učitelé nebyli připraveni pracovat s
programy pro videokonference,
většina škol dětem jenom posílala
úkoly mailem. Přišlo mi, že učitelé
si nevěděli rady s tím, jaké úkoly
mají zadávat, aby to žáci zvládli. Novou látku tedy moc vysvětlovat nemohli a žáci, aby mohli zadané úkoly splnit, hledali pomoc mimo školu,“ vzpomíná na loňský rok Bém,
který prý loni učil dlouhé týdny po
sobě až 230 hodin měsíčně.
„V tom je zahrnuto i učení na
Střední zemědělské a potravinářské škole v Klatovech, odkud mi zavolali, že potřebují výpomoc za nemocného učitele,“ vysvětluje Bém,
který dříve jen málokdy přesáhl
200 hodin měsíčně. „Třeba v červnu, který obvykle je nejslabší, učím
40, 50 hodin za měsíc i méně,“ do-

dává. Pro srovnání – učitel zaměstnaný ve škole průměrně odučí 23
hodin týdně, což vychází na necelých 100 hodin měsíčně.
Zatímco loni byl zájem o doučování mnohem větší, letos se prý už situace normalizovala na původní
úroveň. „Může to být tím, že to učitelé dělají jinak než loni, možná, že
víc učí, ale méně zkouší. Je to na
každé škole jinak. Žáci také přišli
na to, že když neumí a nepracují,
neublíží jim to,“ uvažuje učitel, který získává každý rok 150 až 200 nových studentů, kterým pomáhá s
výukou.
A protože k doučování provozuje
Bém ještě zámečnické řemeslo,
loni tuto činnost kvůli velkému zájmu žáků a studentů musel utlumit.
„Řemeslo jsem nedělal vůbec, ztratil jsem kvůli tomu fyzickou kondici. Ráno jsem zasedl za stůl, celý

den jsem jen seděl až do večera,“
popisuje zkušenost, která prý byla
psychicky velmi náročná, počítače
a síť byly přetížené a selhávaly.
Na otázku, jestli loňskou praxi
bere i tak, že pomáhal žákům zvládnout koronakrizi, sdělil, že žákům
pomáhá nejen v době pandemie,
ale vlastně celý život. Když prý ale
srovná distanční výuku a výuku ve
společnosti žáka, tak říká, že online
hodina je náročnější, protože je nutné se na ni víc soustředit. „I to je důvod, proč je její efekt menší, zkrátka žáci se toho naučí méně,“ dodává vystudovaný strojní inženýr
Bém.
Zakladatel webu naucim.cz Miron Šmidák uvedl, že množství poptávek u doučování školních předmětů a u výuky jazyků zůstává podobné. „Žáci i lektoři zpočátku pandemie vyčkávali a potom přešli na

online výuku,“ sdělil Šmidák. Podle něj se ale snížila poptávka po výuce oborů, u kterých je běžnější
prezenční výuka, jako například
hra na hudební nástroje. „Přesto
mnozí lektoři změnili svoje dosavadní metody a přizpůsobili se současné situaci, takže i takové obory
nyní vyučují online,“ prozradil Šmidák.
Podle něj je stabilně největší zájem o doučování matematiky, českého jazyka, fyziky a chemie, dále
o výuku angličtiny, němčiny a francouzštiny. U hudebních předmětů
stále převažuje poptávka po hře na
klavír, na kytaru a na housle, zájem
je rovněž o výuku zpěvu.
Dalšími weby, kde mohou žáci,
studenti nebo i dospělí najít učitele
na doučování je doucuji.eu, doucovani.net, aktivnistudium.cz/doucovani.php a další.

Virus slábne,
očkovalo se také
o Velikonocích
PLZEŇ Epidemie koronaviru v Plzeňském kraji dál zpomaluje, za neděli prokázaly testy 74 nových případů. To je o 28 případů víc než v
sobotu, ale zároveň o desetinu
méně než minulou neděli. O víkendech a svátcích se méně testuje. I o
velikonočním víkendu pokračovalo
v kraji očkování, v neděli dostalo
vakcínu 202 lidí.
V nemocnicích přibývá volných
standardních lůžek pro covidové
pacienty, lůžka intenzivní péče
jsou ale stále vytížená, vyplývá z
dat na webu ministerstva zdravotnictví.
Od začátku pandemie se v kraji
nakazilo 94 135 lidí, což je zhruba
16 procent obyvatel regionu.
Za poslední týden přibylo nejvíce
případů v nejlidnatějším okrese Plzeň-město, a to 460. Nejméně nakažených přibylo na Tachovsku, celkem 79 lidí.
V sobotu to byl přesně rok, co v Plzeňském kraji zemřeli první dva
lidé nakažení koronavirem. Od té
doby zemřelo v kraji 1752 lidí, tedy
1,86 procenta z těch, u nichž testy
nákazu potvrdily. V neděli zemřeli
další tři lidé. Nejvíce úmrtí bylo v
březnu. (ČTK)

Velikonoce na samotě letos
zpestřili obří zajíc s kuřetem
MSTICE Loni v létě telátko a prasátko, v zimě sněhulák a čert, předtím
včelí medvídci nebo Jú a Hele, Pat a
Mat. To vše jsou zvířata nebo pohádkové postavičky, které před
svým domem u rybníčku ve Msticích u Vřeskovic na Klatovsku vyrábí Jitka Marešová. Letos chtěla opět
potěšit kolemjdoucí a udělala velikonoční výzdobu.
Před několika dny se v obci objevil zajíček a kuřátko. Jitka Marešová
je vyrábí tak, že vlastně obleče obří
balíky slámy.
„Plácek zdobím osmý rok, vždycky téma obměňuji jednou ročně,
loni dokonce dvakrát – v létě a v
zimě. Moc mě to baví, je to hezký
plácek u rybníku, který jsem chtěla
trochu oživit a zvelebit,“ svěřila se
paní Jitka, která na samotě ve Msti-

cích, kde jsou pouze tři chalupy,
žije se svou rodinou.
Její syn totiž v sousedním statku
zemědělsky hospodaří.
Vše podle Jitky Marešové začalo
tak, že její maminka měla doma staré zemědělské stroje a chtěla je vyhodit do šrotu. Paní Jitka je nechala
přivézt do Mstic a umístila je na prostranství před svým domem. Své
místo tam našel například pluh, vyorávač brambor a hrábě na shrabávání sena.
„Mladá generace už tyto stroje nezná, protože na polích se už léta pohybují jenom moderní zemědělské
stroje. Alespoň takhle si mládež
rozšíří obzory,“ svěřila se paní Jitka, které při zdobení slámy pomáhá vnuk.
„Protože je u nás krásně a klid,

chodí sem na procházku děti s rodiči, v létě tudy zase jezdí hodně cyklistů, někteří lidé přijedou i autem,
když se třeba vrací ze Šumavy.
Jsem ráda, když sem třeba maminky s dětmi vyrazí na procházku.
Vždycky se těší, jaké nové téma vymyslím. I mě samotnou výzdoba
těší, protože se na plácek koukám z
okna,“ svěřila se.
Z jejího počínání má radost i místostarostka Vřeskovic Andrea Faloutová, která na stránky obce pravidelně umisťuje upoutávky na
vlastně už tradiční poutní místo na
samotě u statku. „Obci to dělá reklamu, jsme moc rádi,“ uvedla místostarostka.
„Dělám to hlavně kvůli dětem,
které vždycky celé září, když přijedou,“ uzavřela paní Jitka. (jis)

Originální výzdoba Před několika dny se ve Msticích u Vřeskovic na Klatovsku objevil zajíček a kuřátko. Jitka Marešová je vyrábí z balíků slámy. Foto: Petr Eret, MAFRA
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Koncern e-Finance, a.s. v současnosti spravuje investice do nemovitostí
v hodnotě přesahující 1 miliardu korun. Investiční strategií e-Finance je
investovat prostředky získané z dluhopisů do nákupu nemovitostí v atraktivních
lokalitách České republiky, jejich zhodnocování a následný prodej. Portfolio
investic najdete na www.e-finance.eu.
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SLUŽEBNÍ
POBYTY V BRNĚ
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ZAJIŠTĚNÉ ZÁSTAVNÍM PRÁVEM K NEMOVITOSTEM

Investice od 50 000 Kč
Dvouleté dluhopisy
Roční úrok 4,1 % po celou dobu investice
Úrok vyplácený jednou ročně
Možnost předčasného splacení
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LUXUSNÍ UBYTOVÁNÍ
V NOVÉM EFI SPA HOTELU****
PŘI VAŠICH SLUŽEBNÍCH CESTÁCH
+420 515 557 500 • www.eﬁhotel.cz
recepce@eﬁspahotel.cz

Zastavovaný areál zámku Račice v rámci dluhopisového programu e-Finance CZ
čítající pozemky o výměře přes 50 000 m2, nemovitosti a zámek Račice v celkové
hodnotě uveřejněné na adrese www.e-finance.eu/zajistene-dluhopisy.

INVESTUJEME DO NEMOVITOSTÍ JIŽ 20 LET

Objednání dluhopisů: www.e-finance.eu nebo  +420 515 555 555

Česká národní banka schvaluje prospekt dluhopisů pouze z hlediska toho, že splňuje normy, které ukládá nařízení (EU) 2017/1129. Konečné podmínky
a prospekt dluhopisů schválený ČNB naleznete na www.e-ﬁnance.cz/dluhopisy-informace.

Pobyty se snídaní a večeří • Parkování v areálu
Dobíjecí stanice na elektromobily
Pivovar a restaurace v objektu

