
Vážení rodiče, 

 

vzhledem k současnému epidemiologickému vývoji v souvislosti s výskytem koronaviru COVID –
19 cítím potřebu poněkud rozvést naše představy o domácím vzdělávání Vašich dětí. Ještě před 
několika týdny by nás asi ani vás nenapadlo, do jaké situace se naše společnost dostane a jakým 
způsobem bude náš každodenní život tímto koronavirem ovlivněn a omezen. 

Snažíme se hledat řešení současné situace, která je obtížná pro Vás i pro nás. Je nám jasné, že ne 
všichni se můžete věnovat domácí výuce několik hodin, a my nemáme moc možností, jak Vám ulehčit. 
Společně se musíme pokusit hledat optimální systém, jak dětem i Vám pomáhat. 

Je jasné, že dlouhodobé znemožnění školní výuky bude mít své následky, ale přináší i nové možnosti 
– učení se režimu, práci s textem, samostudiu a samostatnosti (samozřejmě s ohledem na věk dětí) a 
i šanci na hezky strávené společné chvíle s Vašimi dětmi. 

Co můžeme my? 

Připravovat dětem týdenní učební plán, který budeme zveřejňovat každé pondělí na následující týden 
na našich www stránkách. 

Být Vám k dispozici k osobním konzultacím nebo na telefonu. 

Učit se, jak nastalou situaci co nejlépe řešit. Tím Vás prosíme o toleranci a pochopení, protože jsme 
se v ní všichni ocitli poprvé. 

Na dané úkoly budou mít děti dostatek času, stačí si jen rozvrhnout čas na jejich vypracování. Je 
pochopitelné, že pokud se dětem budou úkoly hromadit, může to pro ně znamenat určité problémy s 
jejich zvládnutím.  

Proto spoléháme na Vás, rodiče dětí, že jim s časovým rozvržením pomůžete. My, učitelé, budeme 
samozřejmě úkoly připravovat s ohledem na přiměřenou časovou náročnost tak, aby plnění úkolů 
představovalo rozumnou zátěž. 

Učivo, které dětem budeme zadávat, bude základní, s možností využít cvičení v učebnicích a 
pracovních sešitech. 

K procvičení a upevnění učiva využívejte doporučené odkazy na výukové programy na PC. 

Děkujeme Vám za pomoc v této mimořádné situaci při doplňování základního učiva 

Co můžete Vy? 

Být s námi v kontaktu, pomáhat dětem, navrhovat řešení, která Vás třeba napadnou. 

Stanovit si určitý režim ,,na míru“, kdy se bude dítě věnovat školní práci (nejlépe rozdělit do více 
časových úseků, nechat dítě navrhovat, vše sepsat a vytvořit si rozvrh, který by mělo na očích, zařadit 
třeba i cvičení, malování, případně vytváření nějakých výrobků, kterými se pak můžou pochlubit ve 
škole). 

Zachovávat klid, pokud dítěti něco nepůjde. 

Děti budou mít prostor na pravidelné čtení, některé rády píší slohy – možná budete překvapeni, jak 
skvělé mají nápady. 
  

Hodnocení domácí práce 

A tady je třeba důrazně sdělit: v tuto chvíli nebudeme (a ani nemůžeme) žáky klasifikovat.                          



S klasifikací se tedy netrapte. Ostatně ani nevíme, jestli bychom hodnotili práci dítěte, rodiče nebo 
někoho jiného. Věříme a doufáme, že úkoly budou plnit především děti. Pokud bude s nějakým 
úkolem problém (něčemu dítě neporozumí, nebude si vědět rady), nepodlehněte žádné panice, spojte 
se s námi, domluvíme se. 

Netroufám si odhadnout, jak dlouho tato situace potrvá. Zpočátku jsem byla optimistická a věřila 
jsem, že do Velikonoc. V současné době hranici posouvám na později – ale do kdy současný stav 
potrvá, neví ani vláda ani Ministerstvo školství. 

Závěrem bych chtěla sdělit, že si velmi cením a vážím přístupu Vás, rodičů, kteří svým dětem 
pomáháte, aby jejich vzdělávání alespoň z části pokračovalo. 

 

Buďte trpěliví, důslední a hlavně na sebe a na své děti dávejte pozor. 

Myslíme na Vás, pečujte o sebe! 

Jsem přesvědčená, že to zvládneme! 

Mějte se krásně, a pokud budete mít potřebu, komunikujte s námi. 

 

Za kolektiv ZŠ Bílý Újezd 

Milena Švorcová 

 
 
 
 
 
 


