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Názov online tútoring centra AMOS ACADEMY vznikol na základe prepojenia idey projektu Šanca mať
budúcnosť s osobou Jana Amosa Komenského, filozofa a spisovateľa, ktorý svojou prácou v 17. storočí
priniesol originálne myšlienky a koncepty do didaktickej oblasti, vďaka čomu je považovaný za zakladateľa
modernej pedagogiky.

Jan Amos Komenský pôsobil v 17. storočí, jeho dielo je však nadčasové. Ak sú jeho myšlienky aplikovateľné aj
na modernú dobu, rozhodli sme sa pre potreby tohto projektu vytvoriť z J. A. K. modernú osobu, ktorá bude
ikonická pre projekt AMOS ACADEMY a zároveň pre kolektív mladých študentov, ktorí sú cieľovou skupinou
tohto projektu.



Primárnym cieľom ONLINE TÚTORING CENTRA  
je:

Poskytovať žiakom základných a študentom stredných škôl efektívny a systematický online
tútoring zameraný na zlepšenie študijných výsledkov 

Poskytovať tútorskú podporu pre študentov s dôrazom na úspešné ukončenie strednej
školy a plynulý prechod na vysokú školu

Predchádzať predčasnému ukončovaniu vzdelávania študentov zo sociálne
znevýhodneného prostredia prostredníctvom účinnej a adresnej mentorskej a tútorskej
podpory



BEZPLATNÉ DOUČOVANIE PRE VŠETKÝCH ŽIAKOV A ŠTUDENTOV BEZ ROZDIELU

ONE - TO - ONE DOUČOVANIE A PRÍPRAVA NA MATURITU

PORADENSTVO OHĽADNE PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK NA VYSOKÚ ŠKOLU

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP ZO STRANY TÚTORA

PODPORA ŠTUDENTOV A PRIATEĽSKÝ VZŤAH ZALOŽENÝ NA VZÁJOMNEJ ÚCTE A REŠPEKTE

NEFORMÁLNY TÚTORING A PODPORA

PRE VIAC INFORMÁCIÍ KONTAKT 
NA PROJEKTOVÉHO KOORDINÁTORA 

MGR. VERONIKA KOMÁROVÁ 0948 296 487

www.amosacademy.sk

http://www.amosacademy.sk/


Naši priateľskí tútori sa s nami vydali na cestu online doučovania. Zoznámiť sa s
nimi môžete TU.

EXPERTOV PRE ONLINE TÚTORING CENTRUM
Naši experti pôsobia ako vedecko-výskumní pracovníci na Univerzite
Konštantína Filozofa  v Nitre a na Prešovskej univerzite v Prešove. Počas celej
doby trvania projektu budú k dispozícii ako supervízori pre tútorov.

Máme nastavený mechanizmus prihlasovania sa študentov na doučovanie
prostredníctvom webovej domény, ktorá je prispôsobená potrebám online
tútoring centra.

Amos Academy je živé doučovacie centrum nielen na webovej stránke, ale tiež na
Facebooku a Instagrame. Projekt komunikujeme virtuálne highlightmi, fresh news,
pre študentov sú pripravené merch produkty, kvízy, plánujeme osloviť
mienkotvorcov/osobnosti so životným príbehom a budovať tak v stredkoškolákoch
záujem o napredovanie vo vzdelávaní.

STABILNÝ
PROJEKT
S DÔVERNOU 
IDENTITOU 

METODOLÓGIU ONLINE DOUČOVANIA
Pre tútorov máme nastavenú supervíznu podporu a vypracovanú odbornú
metodiku, resp. manuál online doučovania pre Amos Academy tútoring centrum. 
PRIPRAVILI SME FUNKCIONALITU WEBOVEJ STRÁNKY 

MÁME MARKETINGOVÚ STRATÉGIU A KORPORÁTNU IDENTITU

9 KVALIFIKOVANÝCH TÚTOROV

KLINICKÉHO PSYCHOLÓGA PRE PRÍPAD INTERVENCIE

https://amosacademy.sk/tutori/


BEZPLATNÉ DOUČOVANIE PRE ŽIAKOV A ŠTUDENTOV  
V DEVIATICH PREDMETOCH:

FYZIKA

ANGLICKÝ JAZYK

ŠPANIELSKY JAZYK

FRANCÚZSKY JAZYK

SLOVENSKÝ JAZYK              aj pre maďarsky hovoriacich

MATEMATIKA                            študenov

CHÉMIA

NEMECKÝ JAZYK

viac na www.amosacademy.sk

http://www.amosacademy.sk/


AKO TO FUNGUJE?
klikni na www.amosacademy.sk
stiahni, vytlač, podpíš a nahraj na web súhlas so spracovaním osobných
údajov (podľa pokynov na web stránke) 
vyplň registráciu, aby sme sa dozvedeli o Tvojich vzdelávacích potrebách
rezervuj si tútora a termín doučovania
DOUČOVANIE MÔŽE ZAČAŤ - VŠETKO ONLINE Z POHODLIA
DOMOVA

http://www.amosacademy.sk/


POMÔŽ OSTATNÝM
ŠTUDENTOM

A ZDIEĽAJ INFO 
O AMOS ACADEMY 
AJ NA SOCIÁLNYCH

SIEŤACH

Facebook Amos Academy

Instagram Amos Academy

YouTube Amos Academy

https://www.facebook.com/amos.academy.online
https://www.instagram.com/amos.academy/
https://www.youtube.com/channel/UCXzcB4ydOwe_Gh9Cv9UoP4A/featured


NAŠE DOTERAJŠIE VÝSLEDKY V ČÍSLACH

957,5 odučených hodín online 

110 registrovaných žiakov a študentov 

421 expertných hodín zameraných na výskum a metodiku

máme k dispozícii ešte 4 450 hodín vyhradených pre online doučovanie! 



Milý Ámosák, prosíme, dodržuj v Amos Academy nasledovné pravidlá: 

Pravidlo 1:  K rezerváciám online hodín pristupuj zodpovedne a rezervuj si doučovanie vždy min. 2 DNI VOPRED!

Pravidlo 2:  Pred online doučovaním si skontroluj internetové pripojenie a funkčnosť aplikácií, mikrofónu a kamery. 

Pravidlo 3: Pripoj sa na online doučovanie vždy minimálne 5 minút vopred!

Pravidlo 4: Na online hodinu sa snaž NEMEŠKAŤ! Tútor na Teba nebude čakať dlhšie ako 5 minút! 

Pravidlo 5:  Ak sa z vážnych dôvodov nemôžeš zúčastniť rezervovanej online hodiny, prosíme, zruš svoju rezerváciu

minimálne 10 hodín vopred!

Pravidlo 6:  Pred online doučovaním si nájdi tiché miesto, kde Ťa nebude nikto rušiť.

Pravidlo 7:  Počas online doučovania si vypni zvuk na ostatných aplikáciách a nekontroluj svoje sociálne siete.

Pravidlo 8:  Nezabúdaj, že tútor je tu pre Teba bezplatne. Využi tento čas skutočne efektívne.

TVOJ ZODPOVEDNÝ PRÍSTUP K TÝMTO PRAVIDLÁM NÁM URÝCHLY CELÝ PROCES ONLINE DOUČOVANIA.
ĎAKUJEME! 



Tento projekt je iniciatívou Nadácie Rómskeho vzdelávacieho fondu a realizuje

sa vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného

programu Ľudské zdroje

www.minedu.sk            www.esf.gov.sk         www.ludskezdroje.gov.sk     
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