
TIPY PRO RODIČE PŘI 
DOMÁCÍ VÝUCE

Zachovejte řád, řád zachová vás 
pevný řád nebo program pomáhají dětem 
budovat pocit jistoty, podporují jejich 
soustředěnost a vytrvalost  V osm vstávám, 
v půl deváté snídám, v devět sedám k učení a 
začínám matematiku, angličtinu…

Od jednoduššího k vyššímu 
vždy začínejte jednodušším učivem, které umíte třeba 
prakticky znázornit. Na obtížnější témata nespěchejte, 
přistupujte k nim vždy po zvládnutí předcházející látky. 
Vysvětlete základní principy, můžete využít krátkých 
videí na internetu.

Učitel jsi ty i já 
výuku řídíte Vy, ale nebraňte se vzájemnému učení, kdy 
i Vaše děti mohou být v roli učitele. Dejte jim možnost 
získat víru, že jsou schopné si poradit samy a vysvětlit 
něco i Vám. Možná budete i překvapeni, jak zvládají 
například moderní technologie v online výuce.

Učím, co umím 
využijte možnosti předat dětem i něco ze sebe, ze svých 
zkušeností, ze své odbornosti. Uvidíte, že to je velká 
výhoda domácího vzdělávání. 

Mám právo nevědět 
pokud si již nevíte s látkou rady, obraťte se na učitele 
nebo napište do vypracování, že prostě nevíte. Nejste 
odborník na vše a nikdo to od Vás ani nečeká. Zkuste 
sdílet zkušenosti s ostatními rodiči.



Stanovte si splnitelné cíle 
méně je více, buďte realističtí a nastavte si 
podle toho i své priority, protože vedle školy 
máte i jiné povinnosti. Nechte děti, aby měly 
dost času se novou látku naučit a případně se 
spojte s učitelem, pokud by byly děti 
přetížené a nastavené tempo nestíhaly. 

Změna je život 
abyste udrželi pozornost Vašeho dítěte, střídejte 
témata, formu i činnosti. A nezapomínejte na 
pravidelné přestávky. Schopnost soustředit se je u 
školáků omezená a zvláště když jsou sami, bez 
spolužáků a navíc v domácím prostředí, se  
koncentrace brzy vytrácí.

Omluvenky jako ve škole 
nezapomeňte své dítě omluvit, pokud nemůže z technických 
nebo zdravotních důvodů v domácí  nebo online výuce 
pokračovat. Komunikujte se svým třídním učitelem a domluvte 
se s ním na doplnění látky a pokračování.

Internet Vám pomůže 
pro výuku jednotlivých předmětů i témat určitě využijte 
nepřeberné možnosti, které dnes internet nabízí a které 
mohou pomoci Vašim dětem procvičit látku kvalitně, zábavně 
a do hloubky.

Zkuste se odreagovat 
využijte online videa, hudbu nebo pohybové hry, ať děti vybijí 
přebytečnou energii. Zahrajte si společně celá rodina nějakou 
jednoduchou hru, zazpívejte si, zatancujte. Snažte se zabránit 
tomu, aby vaše děti trávily dny u telefonů a tabletů.

Vážení rodiče, milí žáci, i v době domácí výuky jsme zde pro Vás. 
Každý všední den od 09:00 do 14:00 na:
sou@skoda-auto.cz nebo 326 817 191

Zdraví pedagogický sbor Středního odborného učiliště ŠKODA AUTO!
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