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Příloha dopisu 

Vážení rodiče. Napadlo nás, poslat Vám několik postřehů, možná pro mnohé známých, ale věřte, 

že ověřených. Vyzkoušejte:  

 

1) Nejdříve si uvědomme, že škola pokračuje, i když do ní Vaše dítě nechodí.  

 Učitelé posílají rodičům a dětem práci na doma různými způsoby, například e-mailem, přes 

WhatsApp, papírovým dopisem. 

 Vypracování úkolů je povinné a nahrazuje běžnou školní výuku, která je taky povinná a 

opravdu – Vy za učení podle zákona zodpovídáte. 

2) Komunikujte se školou a nebojte se zeptat.  

 Nedostali jste e-mail, nevíte Vy ani Vaše dítě, jaké jsou úkoly, nemáte počítač nebo přístup k 

internetu, nerozumíte zadání, nemáte školní pomůcky? Zavolejte nebo napište třídní učitelce 

a řekněte jí o svých problémech. Určitě Vaši snahu ocení a bude moc ráda a poradí Vám. 

3) Dodržujte stejný režim, jako když je škola.  

 Vaše dítě by mělo vstávat a chodit spát v přibližně stejnou dobu jako během běžné školní 

docházky.  

 Po snídani dopoledne by se mělo dítě věnovat od pondělí do pátku školním úkolům. Po 

obědě je čas na odpočinek, zábavu a pomoc v domácnosti. 

 Umožněte dětem pracovat v klidu. Dítě potřebuje ke školní přípravě klidné prostředí. 

Zapnutá televize, rádio nebo mobil ho vyrušují. 

 Pomozte dítěti rozvrhnout úkoly. Není potřeba dělat vše najednou, stačí jeden, dva úkoly 

denně. Mezi každým úkolem by dítě mělo mít krátkou přestávku. 

 Nastavte dobu trvání práce a odpočinku – když je dítě unavené, změňte činnost. 

Uvidíte, když dobře poznáte chování Vašeho dítěte a včas sami změníte činnost, že předejdete 

spoustě trápení, zlobení.  

4) Odměňte dítě za snahu.  

 Pokud vidíte, že se dítě snaží úkoly plnit, pochvalte ho, podpořte, odměňte.  

 Odměna nemusí být ani věc ani sladkost. Určitě víte, co Vaše dítě rádo dělá, s čím si rádo 

hraje... 

5) Mimo dobu, kdy se dítě učí, sledujte s ním televizi, nechte je poslouchat rádio.  

 Je mnoho programů v televizi a rádiu, které Vašemu dítěti mohou pomoci. Na ČT1 každý 

všední den běží například UčíTelka pro děti v 1. – 5. ročníku základní školy. Český rozhlas 

Rádio Junior vysílá celý den pořady pro děti a mládež. 

6) Řekněte si o pomoc.  

 Nezvládáte s dítětem dělat úkoly nebo nemáte technické vybavení? Nenechávejte to být. 

 Požádejte o pomoc školu, sociální pracovnici nebo některou z organizací, které pomáhají, 

například Člověk v tísni nebo Nová škola. Všichni Vám rádi pomůžeme. 

 Pokud dítě čemukoliv nerozumí, poraďte se s paní učitelkou.  

7) Pro dítě se sluchovým postižením zvolte vhodné pracovní místo  
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 Vyberte doma místo tak, aby dítě nebylo oslňováno slunečním nebo jiným ostrým světlem, 

ale aby bylo zajištěno dobré osvětlení obličeje Vás – mluvícího. 

8) Pomozte svému dítěti učit se doma.  

Věřím, že Vy jste právě ti rodiče, maminka, tatínek, babička či dědeček, kteří se se svým dítětem 

docela pravidelně doma učíte a s paní učitelkou jste v čilém styku. Pokud se Vám to ale ještě 

nepovedlo, věřte, že nikdy není pozdě! Jedná se přece o Vaše dítě. A pro něj přece chcete to nejlepší. 

Jak píši v dopise – rychle a hned zavolejte paní učitelce. Ona bude spokojená, protože má svoje žáky 

moc ráda. A Vaše dítě mezi ně patří.  

 

Ze zkušeností učitelů Vašeho dítěte. 


