
Jak co nejlépe ustát nekonečnou distanční výuku? 
  
     Děti určitě patří mezi velké hrdiny této doby. Jestli to vše ustojí a začnou dál fungovat 
normálně, tak to bude úžasné. Fandíme rodičům a všem, kteří se dětem věnují, jen ať to 
vydrží. 
  
Doporučení pro rodiče a žáky na I. stupni  
 

 Snažte se o to, aby se děti doma učily pravidelně. 
 Buďte jim nápomocní při přípravě pracovních sešitů, učebnic, pomozte jim pochopit 

zadání, zkontrolujte s nimi jejich práci (ale nemusíte u nich sedět celou dobu). 
 Připravte dětem klidné pracovní prostředí- psací stůl a vhodná židle jsou samozřejmostí, 

puštěná televize či rádio, povídavá kamarádka nejsou těmi nejvhodnějšími společníky. 
 Motivujte děti k samostatné práci a za jejich snahu je odměňte- mnohdy stačí pochvala, 

pohlazení, ale ani zmrzlinový pohár není na škodu :-). 
 Dětem by mělo být umožněno dodržovat během výuky přestávky, pitný režim, měly by se 

nasvačit, proběhnout venku. 
 Tolerujte dětem nedostatky a nekárejte je za chyby. Právě jimi se děti mohou ledacos 

naučit. 
 
 
Doporučení pro rodiče a žáky na II. stupni 
 

 Žák na druhém stupni by už měl být zcela samostatný. Dovede se sám orientovat v 
rozvrhu, pokynech vyučujících, nicméně pokud bude potřebovat Vaši pomoc či radu, buďte 
mu k dispozici. To ale neznamená, že zadanou práci za svého potomka budete dělat vy. 

 Měli byste mít přehled o tom, co Vaše dítě vypracovalo, čím se zabývalo, projevujte zájem 
o jeho školní činnost, nechte dítě, ať Vám vypravuje na čem pracovalo, co ho bavilo, jestli 
něčemu zasmálo, co se podařilo, ale i co se nedařilo, jak si s problémem poradilo… Dětem 
stačí jen sdílet své pocity, chtějí mít možnost někomu se svěřit, často stačí je jen 

vyslechnout 🙂 . 

 Odevzdávané práce určitě nemusíte kontrolovat (mohli by jste přijít o rozum 🙂 ), to nechte 

na nás pedagozích. Zpětnou vazbu můžete vidět v Bakalářích nebo požádejte dítě o 
nahlédnutí do emailu. 

 Stejně jako u prvního stupně platí i u starších žáků pravidelnost. Není dobré nechávat 
odevzdávání práce na poslední chvíli. Nejlepší je, když dítě pracuje dopoledne podle 
rozvrhu a má zbytek dne na odpočinek a relaxaci. 

 I u žáků druhého stupně platí dodržování přestávek, pitného režimu, svačin. Je fajn, když 
se během výuky protáhnou, doporučené je správné sezení u pracovního stolu, v prostředí, 
kde mají žáci klid na práci. 

 Je třeba mít své starší děti pod zvýšeným dohledem. Přece jen volný čas nabízí řadu rizik, 
ať už jde o konzumaci alkoholu, tabáku, návykových látek, anebo potulování se na 
neznámých místech. 

 V neposlední řadě je důležitá podpora a pochopení, vždyť Vaši potomci přišli o své 
volnočasové aktivity, o kontakt s vrstevníky a kamarády, distanční výuka je náročná a pro 
některé žáky velmi zatěžující a dlouhá. 


