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1. Budu v kontaktu s naší školou a spolehnu se, že nás podpoří. Budu ale trpělivá, 

protože vím, že pro všechny školy je to nová situace. 

 

2. Spořádané a strukturované prostředí je klíč. Když si připravíme pracovní 

prostředí, pomůže nám to budovat klid a pořádek i uvnitř. Zapojím děti a 

ujistíme se, že každý z nich má svůj uklizený pracovní kout. 

 

3. Ráno si uděláme startovací kruh. Domluvíme se na pravidlech domácí školy, jak 

budeme komunikovat a řešit problémy, jak bude vypadat rozvrh. Každé dítě by 

si mělo vést pracovní deník a je potřeba zakládat domácí práce, protože škola je 

pak bude potřebovat. 

 

4. Zamyslíme se nad zdroji. Studijní materiály přijdou ze školy, ale máme doma 

řadu knih, encyklopedií, existují různé vzdělávací portály. 

 

5. Každý den je potřeba udělat něco. Děti musejí jasně vědět, co jsou nutné položky 

domácí výuky. Tyhle důležité věci se pokusíme zvládnout vždy dopoledne, v 

hlavním pracovním čase. 

 

6. Vytvoříme si rámcový denní rozvrh. Začínat budeme asi v půl 9 a končit kolem 

poledne, aby den měl podobnou strukturu jako ve škole. Na konci dne si 

uděláme individuální schůzky, projdeme, co kdo zvládl, a vytvoříme plán na 

další den.  

 

7. Nastavíme postup pro situace, kdy si nevíme rady. Můžu si číst, poslouchat 

příběhy na internetu, pustit se do dalšího úkolu, dívat se na film, jít dělat domácí 

práce. Možností je mnoho a děti musejí vědět, jak si v takové situaci poradit. 

Potřebujeme, aby byly samostatné. 

 

8. Všichni se podílíme na životě rodiny. Například si musíme každý den uvařit 

oběd. Rozdělíme si služby a každý den bude vařit někdo jiný. Všichni se podílejí 

v závislosti na svém věku a dovednostech. 

 

9. Nezapomeneme odpočívat. Probereme předem, jak bychom si odpočinek 

představovali. Máma bude asi spát, takže děti musí odpočinek zvládnout samy. 

 

10. Telefony budou bydlet v jednom košíku a používat je budeme v domluvený čas. 

Platí to i pro mámu. 

 

11. Potřebujeme zahradu, pohyb, čerstvý vzduch. Budeme venku, jak jen to bude 

možné. 

 

12.   Budeme si říkat, co se nám daří, a co bylo na našem dni pěkného. Potřebujeme si     

říkat hezké věci a cvičit naše mozky, aby myslely pozitivně. 



 


