
 
 

Jak můžete pomoci svému dítěti při vzdělávání na dálku? 

 

• Zajímejte se o to, zda Vaše dítě dostává úkoly ze školy a zda jim rozumí. Škola pokračuje, i když 
do ní Vaše dítě nechodí. Ubezpečte se, že Vy a Vaše dítě jste informováni o dění ve škole, dítě 
dostává pravidelně práci na doma, rozumí zadání a je schopné ji samostatně vypracovat. 

• Komunikujte se školou.  Pokud čeština Vašeho dítěte není dost dobrá a vy mu nejste schopni 
pomoct nebo se vyskytl jiný důvod, proč Vaše dítě nemůže úkoly plnit, spojte se s třídním učitelem 
a tuto skutečnost mu oznamte. Nemusíte se stydět v podobné situaci jako Vy, se nyní nachází 
i mnoho českých rodičů. Učitel Vás určitě pochopí a pomůže.  

• Vytvořte dítěti prostředí, aby se mohlo učit. Zaveďte pravidelný režim jako během běžné školní 
výuky. Dítě by mělo vstávat a chodit spát v přibližně stejnou dobu. Dopoledne by čas měl být 
věnován plnění školní přípravy. Nezapomínejte během dne ani na odpočinek, pobyt venku nebo 
drobnou pomoc v domácnosti.  

• Pomozte dítěti s rozložením a odesíláním úkolů. I když dítěti nemůžete pomoci s vypracováním, 
pomozte dítěti si úkoly rozvrhnout. Stačí vypracovat jeden, dva úkoly denně s přestávkami. 
A následně úkoly dle pokynů učitele odeslat.  

• Neváhejte požádat o pomoc. Potřebujete pomoc v komunikaci se školou? Tlumočení a překlady 
Vám mohou zprostředkovat: www.integracnicentra.cz, www.meta-ops.cz. Pokud Vaše dítě 
potřebuje pomoct s domácí přípravou, obraťte se na dobrovolníky z organizací. Kontakty najdete 
na: 
https://cizinci.npicr.cz/prehled-moznosti-distancniho-doucovani-zaku-s-odlisnym-
materskym-jazykem/ 

• Umožněte dítěti kontakt s češtinou. I v době, kdy neprobíhá běžná školní výuka, je třeba, aby Vaše 
dítě aktivně udržovalo kontakt s češtinou, a to především tehdy, pokud doma nemluvíte česky. 
Samotné plnění školních zadání nestačí. Pomoci může vysílání České televize zaměřené na školáky 
například UčíTelka nebo Rádio Junior Českého rozhlasu. Inspiraci naleznete na 
https://cizinci.npicr.cz/tlumoceni-a-preklady/#inforod v rubrice online zdroje pro učení. 

• Učte se česky se svým dítětem. Ukažte svému dítěti, že se sami také chce zdokonalovat v češtině. 
Dívejte se společně na české filmy, vzdělávací programy, poslouchejte audioknihy nebo zkuste 
interaktivní online výuku jazyků: https://www.cestina2.cz/, https://www.mluvtecesky.net nebo 
aplikace do mobilu Duolingo nebo Memrise. 

• Odměňte dítě za snahu. Plnit školní povinnosti v jiném jazyce než mateřském je velmi náročné. 
Chvalte svoje dítě za snahu se poprat se zadanými úkoly a ukazujte mu, že věříte v jeho schopnosti, 
podporujte ho i v dobách neúspěchu. 

*překlad textu v cizích jazycích je dostupný na: https://cizinci.npicr.cz/tlumoceni-a-preklady/#inforod 
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