
Náměty a doporučení ředitele školy, jak lépe zvládat výuku v domácím 
prostředí

Vážení rodiče, 
chápeme, že výuka Vašich dě  v domácím prostředí je pro Vás ob žná, a proto bychom Vám rádi 
poradili, jak ji zvládat co nejlépe.
Domácí prostředí na rozdíl od školního odvádí pozornost dě  od učiva, ob žněji se také dodržují pravidla,
která pla  při vyučování ve škole.
Skloubit Vaše pracovní povinnos  se samostudiem dě , a zároveň udržet v rodině určitý řád je nelehké.  
Dě  byly zavřením škol vytrženy z určitého režimu, jehož součás  byla nejen řada povinnos , ale i 
sociální kontakty se spolužáky, kamarády a učiteli. 
Je třeba, aby si žáci toto mimořádné opatření nevysvětlovali jako mimořádné prázdniny.
Abychom všichni toto období zvládli, je vhodné zavést v domácím prostředí „nová“ pravidla.

Stanovte proto Vašim dětem režim a harmonogram prací.

Určete čas, kdy se budou zabývat konkrétními výukovými předměty. Doporučujeme začít předměty jako 
je český jazyk, matema ka a anglický jazyk. Předměty naučné (prvouka, vlas věda a přírodověda) lze 
zařadit na pozdější čas.

Můžete stanovit dětem obdobný režim, jaký mají ve škole, ale třeba s  m, že časy hodin budou kratší – 
např. 20 - 30  minutové. Pokud pracuje dítě na nějakém úkolu samo a soustředěně, je to dostatečná 
doba (ale je to samozřejmě individuální – každé dítě je jiné). 

Příklad rozvrhu:
9.00 – 9.30    – matema ka
10.00 – 10.30 – český jazyk
11.00 – 11.30  – anglický jazyk
11.30- 13.00   – oběd, odpočinek, volná hra
13.00 – 14.00  - naukové předměty

Stanovení časů na jednotlivé předměty, i rozvrh je samozřejmě na vás, rodičích, a také třeba na tom, jak 
máte domluvené konzultace po Skype. Doporučujeme také mezi jednotlivé předměty zařazovat ak vity, 
během nichž si dě  mohou zacvičit, protáhnout se, popřípadě nasvačit. V době učení by ale pozornost 
dě  neměly odvádět různé technické audioviz. prostředky (televize, mobil, tablet apod).

Snažíme se koncipovat samostudium žáků tak, aby jej v maximální míře zvládali samostatně. Na Vás by 
pak měla být důsledná kontrola. A to hlavně dodržení plnění plánu! 
I vy byste si ale měli dokázat vyčlenit nějaký čas na přímý dozor dítěte. A dát tomu třeba i nějaký řád 
(čas). Zvlášť vhodné je to v případě školáků, kteří potřebují s učivem a úkoly výraznou pomoc jakou může 
poskytnout pouze dospělý, popřípadě pedagog.
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