
Vážení rodiče žáků 1. stupně, 
 

vzdělávání distančním způsobem se stalo opět skutečností, a i když s ním již máme 
všichni zkušenosti, je jeho organizování stále náročné pro všechny zúčastněné. Neustále se to 
všichni společně učíme a uvědomujeme si, že efektivní komunikace mezi školou a rodinou je 
základem pro to, aby obě strany i dítě samotné mohly zdárně plnit své role.   
 

Naší prvořadou úlohou je i v těchto podmínkách poskytovat dětem vzdělávání. Na 
základě zkušeností jsme zajistili jednotnou komunikační platformu prostřednictvím osobních 
účtů žáků v Office 365, zařadili jsme nácvik jeho používání do běžné výuky, v čase distanční 
výuky se snažíme o optimální každodenní kontakt se žáky, upravujeme vzdělávací priority  
i způsoby hodnocení tak, abychom posilovali vnitřní motivaci dětí k dalšímu učení a pokroku.  
Víme, že žáci 1. stupně ještě obvykle nedosahují takové míry samostatnosti, digitální 
gramotnosti a kompetencí k učení, aby mohli plně převzít odpovědnost za své vzdělávání. 
Všechno toto je třeba postupně rozvíjet. A aby byl výsledek zdařilý, je spolupráce mezi námi 
učiteli a Vámi rodiči opravdu potřebná víc než kdy jindy.  
 

Úlohou Vás rodičů rozhodně není přebírat povinnosti školy a vzdělávat své dítě  
v domácích podmínkách. Naprosto postačí, když doma dítěti vytvoříte adekvátní podmínky 
pro práci (pracovní místo, potřebné pomůcky a materiály, klidné prostředí…), případně se 
ujistíte, že dítě zadané samostatné práci rozumí a ví, co je jeho úkolem, a pokud tomu tak není, 
navedete dítě, aby samo kontaktovalo učitele, či se sami s učitelem spojíte. Vaší rolí je tedy 
především podporovat své dítě, aby dostálo své povinnosti učit se, posilovat jeho vnitřní 
motivaci k učení a ochotu převzít odpovědnost za své vzdělávání. 
 

Samostatné místo má v čase distančního vzdělávání online setkání žáků s učiteli. Na 
prvním stupni se jedná o max. tři hodiny denně v závislosti na ročníku. Aby byl tento časový 
prostor využit ve prospěch učení maximálně efektivně, je nezbytné, aby se všichni účastníci 
pokusili v co největší míře dodržovat základní pravidla efektivní komunikace v online prostoru. 
Zobecnili a sepsali jsme pro Vás pár postřehů z praxe, které by v tom mohly Vašim dětem 
pomoci. 
 
V čase online setkání je velmi užitečné, když: 

- má dítě vymezený svůj pracovní koutek, kde není rušeno, 
- v případě, že jste v čase probíhající online výuky nuceni sdílet doma jeden pokoj, je 

dítěti umožněno používat sluchátka, aby nebylo rušeno okolními zvuky,  
- je zajištěno a před hodinou ověřeno funkční technické vybavení, se kterým má dítě 

zkušenosti, 
- má dítě před hodinou připraveno vše, co potřebuje – učebnice, sešit, prac. sešit, 

penál, 
- doma simulujete situaci učení ve škole – necháte dítě po zdárném připojení samotné, 

nezasahujete do hodiny, nenapovídáte, nepomáháte mu (dáte mu tím důvěru  
a necháte ho převzít odpovědnost za své učení),  

- si uvědomíte, že na obrazovkách všech připojených je vidět a slyšet i to, co se děje za 
dítkem sedícím u počítače a může to rušit nejen jeho, ale i všechny ostatní účastníky 
setkání. 

 
 



Velmi nás těší, jak některé děti používají počítač jako samozřejmost, jak jsou organizované, 
mají připraveno vše, na čem jsme dohodnuti, zvládají obsluhu počítače – zapnout/vypnout 
mikrofon, přihlásit se, jak jsou spokojené, když se/nás vidí, jak se cítí jako dospělí – pracují totiž 
na PC.  

Podporujme společně tyto jejich pocity, chvalme je i za drobné úspěchy a hlavně 
podpořme je v plnění jejich školních povinností. Jsou teď totiž pro ně stejně důležité jako pro 
nás ty naše. 

Věříme, že společně vše zvládneme. 
   

Za všechny pedagogy 1. stupně Jana Zajaková a Petra Mejstříková Sulková 
 
 


