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Vzdělání 
 

Jak je to se školami? 
 

 
 

● vysoké školy přešly na distanční výuku (kromě lékařských oborů-doporučujeme se o konkrétním 
provozu informovat přímo na své škole) 
 

● střední a vyšší odborné školy (kromě zdravotnických škol) + konzervatoře přešly na distanční 
výuku 

 
● základní školy přešly na distanční výuku 

 
● základní umělecké a státní jazykové školy přešly na distanční výuku 

 
● střediska volného času, školní kluby a školní družiny uzavřeny 

 
● provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení omezen (mohou být přítomní jen studenti 

zdravotnických škol, či s výjimkou - např. ti, co nemají trvalé bydliště na území ČR) 
 

● mateřské školy jsou v provozu, ale je zákaz sportovních činností a zpěvu 
 

● je nařízena pracovní povinnost studentům a žákům zdravotnických oborů (studenti posledních 
ročníků všeobecného lékařství, zubního lékařství, farmacie, voš zdravotnické atd.) 

 
● Jste samoživitelé a chybí vám prostředky na notebook pro distanční výuku vašeho dítěte? 

Informujte o tom vašeho učitele anebo se informujte zde: 
 
https://znesnaze21.cz/sbirka/notebooky-pro-distancni-vyuku-deti-samozivitelu (nebo psát rovnou na 
nora.fridrichova@ceskatelevize.cz) 
https://www.klubsvobodnychmatek.cz/aktualni-program-prispevek-5000-kc-na-nakup-notebooku-pro-
skolaky/A_1013 

 
 
 

● Zde najdete tipy na distanční výuku s vaším dítětem - Informace pro rodiče 
https://www.inkluzivniskola.cz/uzavreni-skol-informace-pro-rodice 
- a také online zdroje pro učení češtiny i dalších školních předmětů - On-line zdroje pro učení 
(vyberte vhodný jazyk) https://cizinci.npicr.cz/tlumoceni-a-preklady/#onlinevz 
 

● Možnost využít jako první pomoc doučování online zde: 
http://www.novaskolaops.cz/pomoc-na-dalku 
 

● Můžete se také zapojit online do konverzačních klubů zde: 
http://www.cicpraha.org/cs/aktuality/809.html 
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