
 
 
 
 
 
 
 

 

Podpora rodičů a pečovatelů, zatímco školy pracují odlišně kvůli 
zavedeným omezením, která zabraňují šíření koronaviru 
 
 
Rodiny se musely mnoha způsoby přizpůsobit kvůli zavedeným omezením, aby se 

zabránilo šíření koronaviru. Tato omezení se časem změní, ale pravděpodobně zůstanou 

s námi v nějaké formě po nějakou dobu. 
 
Postupujte podle nejnovějších pokynů velšské vlády o tom, jak postupovat, abyste 

zabránili šíření koronaviru a udržujte Wales v bezpečí na stránkách gov.wales/protect-

yourself-others-coronavirus. Tu zjistíte, co dělat, když potkáváte lidi tváří v tvář a jdete 

ven. 

 

Udržujte Wales v bezpečí 
 
Péče o zdraví a pohodu vaší rodiny je na prvním místě.  
Užitečné informace naleznete v části ‘Coronavirus (COVID-19): Dávejte na sebe pozor 

bezpečně’ na gov.wales/safe-help 

 

Následující kroky mohou také pomoci. 
 
 
 

Porozumění   
Mluvte spolu o koronavire a proč se věci změnily. Zde jsou některé bezplatné 

knihy a informace, na které byste se mohli podívat společně. 
 

#COVIBOOK – Supporting and reassuring children around the world 
(#COVIBOOK - Podpora a ujištění dětí po celém světě) 

 
www.mindheart.co/descargables 

 
Coronavirus – A book for children (Coronavirus - kniha pro děti) 

 
https://nosycrow.com/international-language-editions-of-coronavirus-a-book-

for-children/ 
 

My Hero is You – how kids can fight COVID-19!  
(jak mohou děti bojovat s COVID-19!) 

 

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-

and-psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you 
 

Meic Cymru 
 

www.meiccymru.org/tag/covid-19/ 
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      Najděte rodinnou rutinu  
 

Rozhodněte se, kdy vstávat, jíst spolu, cvičit, bavit se a jít spát. 
 

 

Spojte se s ostatními   

Zůstaňte v kontaktu s přáteli a rodinou, která chybí vaším dětem. Můžete 

tak udělat po telefonu, online, prostřednictvím dopisů nebo tváří v tvář 

(pamatujte na sociální distancování).  
 

       Buďte aktivní   

Můžete se spolu hrát, chodit ven, tančit nebo chodit na procházku.  
 

 

Mluvte a všímejte si 
 

To je dobré pro pohodu. Dejte svým dětem svůj čas a společnost, povídejte si, 

všimněte si počasí, poslouchejte ptáky a pamatujte si dobré věci, které se 

během dne odehrály.  
 

 

Buďte milý 
 

Být k sobě laskavý je důležité. Povzbuďte své děti, aby přemýšlely o druhých a 

chvalte je, když dělají něco laskavého nebo užitečného.  
 

 

Pamatujte 
 

Ujistěte se, že jsou vaše děti v bezpečí online. Můžete o to požádat školu nebo se 

podívejte na ‘Zůstaň v bezpečí. Zůstaň v učení. Online bezpečnostni pokyny pro 

rodiče a pečovatele na adrese hwb.gov.wales/zones/online-safety/key-

information/parents-and-carers/ 
 
 

Udržujte Wales ve učení 
 

Školy pracují jinak kvůli koronavíru, ale stále učí vaše děti. Pokud je to možné, zkuste 

sledovat, co škola nastavuje, ale to, co dokážete udělat bude záležet na vaší rodinné 

situaci. 
 

V tuto chvíli nemusíte být učitelem vašich dětí. Existuje mnoho způsobů učení, nejen s 

technologií nebo s učitelem. Děti se mohou učit hraním, mluvením a každodenními 

činnostmi. Zde jsou způsoby, jak jim můžete pomoci učit se. 
 

        Rutina  
 

Vytvořte strukturu s jasnými hranicemi mezi učením a relaxací. 
 

 

Podpora  
 

Zapojte se aktivně do učení svých dětí. Pokud je to možné, pomozte starším 

dětem pracovat s přáteli na dálku. 
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Sdílení knih/čtení  
 

Existuje mnoho způsobů, jak získat přístup k příběhům. Na internetu máte přístup 

k elektronickým knihám, četbám a videím. 
 

 

Prozkoumejte zájmy  
 

Děti rozvíjejí mnoho dovedností, když se více učí o svých oblíbených 

věcech. 
 

 

Dělejte věci společně  
 

Vaše děti mohou pomáhat s věcmi kolem domu, jako je vaření, čištění 

nebo zahradnictví. 
 

 

Hra  
 

V závislosti na jejich věku a zájmech povzbuzujte hry založené na skutečnosti, 

jako je hraní se na obchod nebo školu, návštěva kavárny nebo objevování v 

zahradě. 
 

 

Buďte kreativní  
 

Dělat věci uvnitř nebo venku, může být zábava. Vaše děti můžou poslat věci, které 

uděláte rodině a přátelům jako způsob, jak zůstat v kontaktu. 
 

 

Buďte aktivní  
 

Učení se dobré koordinaci a rozvoj jejich fyzické síly dodá vašim dětem 

sebevědomí. 
 

 

Travte čas jako rodina a bavte se  
 

Dělání činností a hraní jako rodina mohou pomoci rozvinout mnoho dovedností. 
 

 

Pamatujte 
 

Škola vašich dětí chce pomoci. 
 

Promluvte si se školou, pokud máte obavy nebo potřebujete pomoc s: 
 

• školní práce 
 
• návrat do školy, změna třídy nebo školy, ukončení vzdělávání 
 
• možnost přístupu na internet 
 
• schopnost přístupu ke vzdělávacím aktivitám online 
 
• jak získat bezplatnou školní stravu 
 
• jak získat přístup ke školním poradenským službám. 
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Další podpora pro vás a vaše děti 
 

Bezplatná školní jídla - zkontrolujte, jak můžete i nadále dostávat bezplatná 

školní jídla ve vaší místní správě, zatímco školy nejsou zcela otevřeny jako 

obvykle.   

gov.wales/find-out-about-free-school-meals-during-coronavirus-outbreak  
 

 

Velšská vláda má informace, které vám mohou pomoci při zranění dětí a 

mladistvých během pandemie koronaviru. 
 

gov.wales/vulnerable-children-and-young-people-coronavirus#section-40031 
 

 

Learn My Way – web, který pomáhá lidem naučit se základní digitální dovednosti 
zdarma.   

www.learnmyway.com 
 

 

Linky pomoci  
 

C.A.L.L. (Linka pro komunitní poradenství a poslech) – 0800 132 737 nebo 

text 81066 (24-hodin) 
 

Nabízí důvěrní emoční podporu v oblasti duševního zdraví a souvisejících záležitostí. 
 

http://callhelpline.org.uk/ 
 

 

Carers Wales and Carers UK – 0808 808 7777 (Pondělí až Pátek: 9am–6pm) 
 

Pro lidi, kteří potřebují pomoc s péčí o přítele nebo člena rodiny. 
 

www.carersuk.org/wales/help-and-advice 
 

 

Childline – 0800 1111 
 

Soukromá a důvěrná služba, kde může kdokoli do 19 let mluvit o všem. 

www.childline.org.uk/get-support/contacting-childline/ 

 

Live Fear Free – 0808 80 10 800 (24-hodin) 
 

Nabízí pomoc a radu každému, kdo zažívá domácí týrání, nebo každému, 

kdo zná někoho, kdo potřebuje pomoc. 
 

gov.wales/live-fear-free/contact-live-fear-free 
 

 

Meic Cymru – 080880 23456 (denně od 8am–12pm) 
 

Informační, poradenská a advokátní linka pomoci dětem a mladistvým do 25 let 

ve Walesu. 
 

www.meiccymru.org/get-help/ 
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Mind Cymru – 0300 123 3393 
 

Nabízí radu a podporu každému, kdo má problémy s duševním zdravím. 
 

www.mind.org.uk/about-us/mind-cymru/ 
 

 

NHS Direct – 111 
 

Pokud se necítíte dobře, ale problémem není na lékařskou pohotovost. (V 

současné době je služba k dispozici v následujících oblastech - Hywel Dda, 

Powys, Aneurin Bevan a Swansea Bay - včetně Bridgend). Pokud jste mimo 

tyto oblasti, zavolejte na číslo 0845 46 47 (2p za minutu).  
https://111.wales.nhs.uk/contactus/ 

 

 

NSPCC – 0808 800 5000 (Pondělí – Pátek: 8am–10pm, víkendy: 9am–

6pm) Pro dospělé, kteří mají obavy o dítě nebo mladistvého. 

www.nspcc.org.uk/about-us/contact-us/ 

 

Samaritans – 116 123 (24-hodin) nebo velšská jazyková linka: 0808 164 

0123 (7pm– 11pm) 
 

Bezpečný prostor pro mluvení o problémech, pocitech, stresu nebo obavách. 
 

www.samaritans.org/how-we-can-help/contact-samaritan/ 
 

 

V případě nouze vždy volejte 999. 
 
 
 
 

 

Informace v tomto dokumentu jsou převzaty z části ‘Rodiče a pečovatelé’ v části 

‘Podpora učení na dálku’ na webových stránkách Hwb. Tyto online stránky se často 

aktualizují, aby obsahovaly nové informace a zdroje, jakmile budou k dispozici. 

Prohlédněte si prosím aktualizace Hwb. 
 
 
hwb.gov.wales/distance-learning/distance-learning-tools-through-hwb/welcome-to-parents-and-
carers-support/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mae’r ddogfen yma hefyd ar gael yn Gymraeg.  
Tento dokument je k dispozici také ve velštině.  
 

© Crown copyright 2020     WG40764 
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