
Desatero pro žáka/studenta jak zvládnout vzdělávání v domácím prostředí: 

1. Pamatujte na to, že tento čas nejsou prázdniny, ale máte „neodkladné“ 

povinnosti. Udržujte kontakt se školou, sledujte průběžné zadávání 

úkolů. Neodkládejte zahájení práce na jejich řešení. Plánujte v nové 

situaci. Buďte pružní, přístupni změnám, reorganizaci.   

2. Tento stav bude mít svůj konec. Počáteční fáze možná trochu 

chaotického začátku je za námi. Zabydlujeme se v novém fungování. 

Možná máme již nové jistoty, které však záhy přestanou platit. Sledujte 

vývoj situace, postřehněte svou schopnost se adaptovat a těšte se z toho. 

I vy jste nastaveni na přežití a nakonec zvládnete se adaptovat. 

3. Komunikujte se svými pedagogy, ptejte se, konzultujte. Vaši učitelé jsou 

nastaveni tolerantním způsobem. Nám všem jde o uspokojivé zvládnutí 

mimořádného stavu. Zaměření na výkon není v této chvíli hodnotou!  

4. Tato doba prověří, jak jste schopni vzít svůj život do vlastních rukou. 

Snažte se, aby Vám každý den něco dal, něco vzniklo, posunuli jste se o 

kousek dál. Strukturujte si sami svůj čas. Jste to vy sami, kdo určuje, kdy 

vstanete, čím začnete….. Někomu pomáhají záchytné body, někdo ocení 

volnost. Pozor na odkládání činností. Stále platí, že víkend je určen 

k odpočinku. I den má svou pracovní křivku. Máte jedinečnou příležitost 

pracovat v souladu se svou výkonnostní křivkou. 

5. Nezůstávejte na problémy sami. Jsme sice ve svých domovech, ale 

můžeme být ve vzdáleném sociálním kontaktu. Může to být příležitost 

k navázání nových kontaktů a vztahů. Odvažte se požádat o pomoc 

někoho, koho byste jindy ani neoslovili. Pomáhejte si navzájem. Možná 

zjistíte, že umíte poskytnout pomoc, můžete být užiteční, zábavní. 

6. V této době sledujete sami sebe v nové situaci, možná se nebudete 

poznávat. Mějte pochopení pro negativní i pozitivní prožitky. Buďte 

k sobě shovívaví, empatičtí. Reakce na stres může být různá. Poznáte ji 

tehdy, když budete překvapeni sami sebou. 

7. Nepřetěžujte se, nenakládejte si víc, než můžete unést. Vyčerpání snižuje 

obranyschopnost organismu. Zdraví je na prvním místě. 

8. Zajímejte se o své blízké, rodinu, kamarády. Zastavte se a všímejte si 

potřeb svých blízkých. Objevte poklad, který máte na dosah.  

9. Buďte nápomocni svým rodičům, prarodičům, doma je mnoho domácích 

prací, kterých se můžete chopit. Je tu příležitost se naučit uvařit nové 

jídlo či ušít roušku. Buďte kreativní, odvážní v domácích podmínkách. 



10.  Pohyb je nutností. Procházky na čerstvém vzduchu bez shlukování máte 

povoleny, cvičení je žádoucí. Pozor na velké množství cukru a sladké 

nápoje, dbejte na zdravé stravování, vitamíny vás posílí! 

 

Pokud se budete cítit trochu ztraceni v této nestabilní době, můžete se obrátit i 

na mě. Můžeme se potkat v prostředí https://meet.google.com/meet . Pokusím 

se přispět k Vaší lepší orientaci. 

 S touto formou online psychologického poradenství začínám. Takže prosím o 

shovívavost. 

Těším se na setkání s Vámi, již v tuto chvíli vnímám, jak blízko si mohou dva lidé 

být a nemusí přitom opustit své domovy.  

                                                                 

                                                                  Vaše školní psycholožka Mgr. Jiřina Kalová 
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