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Informace k uzavření škol 
 
Vážení a milí rodiče, 
 
víme, že nastalá situace je velmi složitá a musíte řešit spoustu praktických věcí a čelit i řadě 
překážek. Jednou z největších komplikací je pravděpodobně škola na dálku. Je také možné, 
že odsunutím školy z reálného života jste získali dojem, že toho není potřeba moc do školy 
dělat. Ale pozor na to! Dlouhá přestávka v učení může znamenat, že se vaše dítě češtině 
ještě víc vzdálí a těžko to potom bude dohánět. Do školy se totiž pravděpodobně nepůjde 
ještě několik týdnů. 
 
Proto je velice důležité, aby vaše dítě pokračovalo ve výuce, i když nechodí do školy. 
Pokud nejste v kontaktu se zástupcem školy, do které vaše dítě chodí, kontaktujte 
třídního učitele (případně vedení školy) a zjistěte si, jak výuka na dálku funguje.   
 
(Zde můžete uvést konkrétní kontakt: …………..) 
 

• Pokud se nemůžete domluvit, protože nemáte dobrou znalost češtiny, pak 
je možné v Praze využít nabídku služeb doprovodných tlumočníků NNO, 
např. organizace META o.p.s., (www.meta-ops.cz, e-mail: 
poradenstvi@meta-ops.cz, mobil: +420 773 304 464,), Integrační centrum 
Praha, (https://icpraha.com/tlumoceni-online/),  

• Mimo Prahu lze využít služeb Centra pro integraci cizinců, která jsou 
v každém kraji ČR (http://www.integracnicentra.cz) a využít tak služby 
tlumočníka či podpory sociálního pracovníka, který Vám v komunikací se 
školou pomůže. 

• Všechny tlumočnické služby jsou bezplatné. 
• Vše škola může využít též nabídky Národního pedagogického institutu ČR 

a základní informace související se zabezpečením vzdělávání vašeho 
dítěte pro vás může nechat přeložit tak, abyste porozuměli pokynům 
školy. Pokud nerozumíte instrukcím školy 
(https://cizinci.npicr.cz/tlumoceni-a-preklady/), nebojte se požádat o 
přeložení těchto základních instrukcí. V případě nouze lze též použít 
google překladač (https://translate.google.com/). 

 

Pokud máte Vy nebo Vaše dítě problém porozumět zadání úkolů, nebo Vaše dítě 
nezvládá úkoly do školy, kontaktujte třídního učitele a dejte vědět, že úkolům nerozumíte 
nebo že je nezvládáte (to se teď děje v mnoha rodinách). 
 
Kdy přesně bude škola znovu otevřena je bohužel v těchto chvílích stále nejisté. Školy 
budou, dle vyjádření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, otevřeny nejdříve až 
v polovině května.  
 
Pro další informace sledujte hlavně webové stránky vaší školy: ………………………….. 
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nebo např. web METY www.meta-ops.cz,  
nebo anglické verze webů: https://www.mvcr.cz/mvcren/,  
https://metropolevsech.eu/en/news/ (stránky jsou v mnoha jazykových mutacích a obsahují 
základní informace k situaci v ČR)  
nebo facebook  https://www.facebook.com/metapromigranty. 
 
Spolu to zvládneme! 
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