
PODPŮRNÁ OPATŘENÍ PŘI KARANTÉNĚ COVID 19 – NOUZOVÝ STAV 

 

 

Nařízená opatření karantény a nouzového stavu jako prevence a opatření na podporu a 

ochranu zdraví společnosti nás společně vedou k zocelení a spolupráci. Společné soužití 

osob na omezeném prostoru a na neurčitý čas zkouší také naší stabilitu a výdrž v nových 

společenských podmínkách. Abychom tento zvláštní stav zvládli co nejlépe, je třeba mít 

vytvořený jasný vnitřní plán.  

Bez ohledu na věk dítěte je třeba si na každý den určit dobu na spánek, jídlo, odpočinek 

a aktivitu – práci v domácnosti, výuku s dětmi, aktivity s dětmi. Důležité je také zařídit si 

čas pro sebe – říci dítěti, teď ne, nechat ho hrát si samotné nebo ho dát na starost někomu 

druhému. 

Důležité je pravidelně plnit zadání a úkoly školy, zaměstnat děti (viz. tipy na aktivity 

níže). V tomto nouzovém čase je také vhodné a žádoucí zapojit děti do domácích prací jako 

jsou mytí nádobí, vaření, uklízení, práce na zahradě či v dílně. Děti tak získávají praktické 

a užitečné znalosti a dovednosti. Nové společné zážitky s pečovateli, prarodiči pečovateli, 

sourozenci. Opět není věk rozhodující, jen volíme přiměřenou aktivitu, úkol.  

2-3 leté děti by měli mít čas na rozvojové hry – učíme je (barvy, čísla, zvířátka, předměty 

které k sobě patří např. oblékání, les, statek, mláďátka, dopravní prostředky, využíváme 

obrázky, knížky, omalovánky, hračky), necháme jim čas na volnou hru – děti vybírají hru 

pro nás a také je necháme hrát si sami, měli bychom v rámci možností trávit nějakou dobu 

venku (rouška, mimo jiné osoby). 

3-5 předškolní děti preferují hru na něco, a tak tomu přizpůsobíme námět i pomůcky 

hry, můžeme toto nastavení využít také pro pomoc v domácnosti (hra na maminku, vaření, 

praní, zahradníka…), nezapomínáme na rozvojové aktivity – pracovní listy, knížky, TV 

program, který komentujeme i aktivity, podle dětí, kterých se účastníme společně, i zde 

platí,  nechat děti při samostatné hře. 

6-10 mladší školní děti v této době mají asi největší nároky na zvládnutí učiva a tyto 

nároky jsou kladeny nejen na čas, ale také spolupráci a vyučování rodičů.  Doporučuji být 

v úzkém spojení s paní učitelkou, stanovit si pravidelný čas (nejlépe dopoledne, stejně jako 

ve škole). Děti je třeba chválit a podporovat, neváhejte zeptat se na radu ve škole. 

Pomocníkem může být také program ČT UčíTelka, který pomáhá skrze televizi zvládnout 

některé učivo. Tyto děti nebude problém motivovat ke společné aktivitě v domácnosti i 

venku, budou se těšit z času tráveného společně, protože rodiče jsou pro ně stále velké vzory 

a osoby, s kterými jsou rády a nestrádají tolik absencí vrstevníků. 

11-15 u dětí staršího školního věku se již předpokládá jistá samostatnost i jejich zdatnost 

s prací na počítači, čím je však dítě blíže 11 letům je třeba pomoci a kontroly. Zachování 

režimu – pravidelného rozvrhu je nezbytné pro plnění úkolů a povinností v dlouhodobém 

horizontu karantény, protože jejich ochota a motivace se bude s přibývajícím časem 

oslabovat. I pro tuto věkovou kategorii je připraven program UčíTelka a může vám pomoci 

předat dětem učební látku, kterou jste již ze školy zapomněli. Těmto dětem již budou vztahy 

a komunikaci s vrstevníky hodně chybět, a tak je vhodné nechat je komunikovat skrze 

sociální sítě, v čemž jsou zběhlí a zdatní. Nezapomínejte na bezpečí „na síti“ (mějte přehled 

o tom, s kým děti komunikují). Čas u PC (na telefonu) není nevhodný, ale určete čas 

(30min., 1 hodinu), nezapomeňte na pohybové aktivity (pohyb po lese, v parku, běh, kolo 

s důrazem na nařízená bezpečnostní opatření). Rozmluvte jim nápad sejít se s kamarády 

v parku či ve městě – toto není povoleno. Maximální počet osob je zatím dvojice a to ještě 

rodinných příslušníků. Zkuste dělat i s těmito dětmi něco netradičního, co běžně neděláte 

nebo na to není čas. Úprava pokoje, malování pokoje, výroba nějakého předmětu. 



15 + I zde je rozhodují pravidelný denní režim věnovaný času na školu a pomoc 

v domácnosti. Vyčleňte jim čas pro jejich aktivity (komunikace na sociálních sítích a hry 

na PC), dbejte na pohybové aktivity a jejich pobyt venku (opět bezpečně). Nenechte je celý 

čas v jejich pokoji, ať tráví některé části dne se zbytkem rodiny společně. I zde je nutná 

kontrola školních povinností, i když už pracují samostatně, není možné to nechat jen na 

nich. 

 

Tento neobvyklý režim přináší nejen nové výzvy a nároky na zodpovědnost a disciplínu 

dětí a rodičů, ale můžeme se na to podívat také jako na příležitost být spolu, zažít něco, co 

si nemůžeme během běžného stavu dopřát. Také je to příležitost pro některé děti naučit se 

zvládat některé úkoly bez tlaku a stresu školy a rozvíjet se v tom,  učit se učit, mohou 

pracovat po svém a dosáhnout tak lepších výsledků a hodnocení než při výuce ve škole. 

 

TIPY NA AKTIVITY PRO SAMOTNÉ DĚTI (OD 2-10 LET) 

• Kreslení a malování – včetně omalovánek 

• Modelování  

• Dětské časopisy – čteme si s dětmi nebo si větší čtou sami a povídáme si o tom 

• Knížky se samolepkami  

• Skládání puzzle - děti u toho vydrží poměrně dlouhou dobu v klidu, vy můžete pracovat 

v domácnosti nebo stihnout práci z domova  

• Pohybové hračky – houpačky, houpací prkno, velký balón 

• Bunkr - přehoďte přes jídelní stůl staré prostěradlo nebo použijte pár polštářů a vytvořte 

dětem vlastní bunkr. Věřte, že v něm pak děti budou dlouhou dobu nadšeně řádit a Vy 

budete mít chvilku pro sebe. 

• Pohádky v TV - za běžného režimu je vhodné děti zabavit spíše pohybovými 

aktivitami, než pasivitou. V tomto výjimečném stavu ale věřím, že pár pohádek 

rozhodně neublíží. 

 

TIPY NA AKTIVITY SPOLEČNĚ S VÁMI (STARŠÍ DĚTI MOHOU NAHRADIT RODIČE) 

• Vyrábění z papíru - na internetu dnes naleznete spoustu návodů na vyrábění z 

nejrůznějších materiálů, které máme doma běžně k dispozici. Inspirujte se a vyrobte s 

dětmi něco pěkného. 

• Deskové hry - odreagujete se a pobavíte s celou rodinou. 

• Karetní hry - zvláště pro větší děti. 

• Vaření a pečení - uvařte nebo upečte společně s dětmi nějakou dobrůtku.  

• Maskování - aktuální stav nařizuje použití roušky při jakémkoli pobytu venku. Udělejte 

z toho dětem zábavu a vymyslete jednoduchou masku z papíru, či látky, jejíž součástí 

bude i funkční rouška. Děti ji tak budou nosit rády a nebudete muset řešit to, jak děti 

přimět k nošení povinné a žádoucí ochrany. 

• Hra na schovávanou - i v malém bytě se dá najít spousta úkrytů! 

• Čtení knížek - konečně máte čas přečíst všechny ty knížky, které máte v dětské 

knihovničce. Užívejte si to! 

• Dětské pokusy - na internetu je k dispozici spoustu návodů na různé pokusy, ke kterým 

potřebujete jen pár základních věcí, které má většina z nás doma. Učte děti hrou!  



• Divadelní představení - hrajte si s dětmi maňáskové divadlo. Postačí Vám k tomu pár 

plyšáků, LEGO postavičky nebo třeba ponožky  

• Básničky - vymyslete s dětmi vlastní básně nebo písničky. Užijete si u toho spoustu 

legrace a děti se ještě něčemu přiučí. 

• Opičí dráha - postavte dětem opičí dráhu, dá se to zvládnout i v malém bytě. Použijte 

gauč, jídelní stůl k podlézání, židli k přeskokům nebo třeba PET lahve jako slalom. Ve 

fantazii se meze nekladou! 

• Kuželky z PET lahví - využijte staré lahve jako kuželky a soutěžte kdo jich víc 

zasáhne! 

NEZAPOMEŇTE 

 

- Pravidelný režim  - nemáme prázdniny, dovolenou, jsme aktivní 

- Být společně a být sám, mít své soukromí – mít k sobě respekt, dělat věci společně, 

ale také mít místo a čas, kdy nejsme rušeni 

- Vysvětlení situace přiměřeně věku – omezit strach, nejistotu, mluvit o detailech – 

viru, lidech  a také o celku společnosti, úloze státu. Používáme slovník dle věku dětí. 

Těm nejmenším (2-4 roky) vysvětlíme, že se musíme chránit před bacily, které jsou 

venku a mohli by nám způsobit nemoc (horečku, bolest hlavičky, musely by být 

v postýlce). Nemůžeme proto na hřiště, do školky, navštívit jiné lidi, babičku a dědu, 

venku nosíme roušku (vhodné je vyrobit nějakou s dětským motivem). Až nám to 

dovolí (např. řeknou v televizi), tak zase půjdeme na hřiště, za dětmi. U starších dětí 

(5, 6, 7 let) mluvíme o nemoci, která se šíří tím, když někdo kýchá, kašle v naší 

blízkosti, proto se chráníme rouškami a tím, že se nestýkáme s jinými lidmi mimo 

rodinu. Myjeme si ruce a nemůžeme chodit společně ani do obchodu, k prarodičům. 

Tím, že jsou staří a mohou mít i jinou nemoc, mohla by u nich nemoc probíhat hůře. 

Můžeme dětem říct, že u většiny lidí probíhá tato nemoc podobně jako chřipka, 

kterou znají (už ji měli nebo někdo koho znají). U ještě starších dětí (8+) můžeme 

používat termíny jako vir, kapénková nákaza, rouška, dezinfekce, prevence, 

nouzový stav, karanténa, pandemie, vakcína – vše vysvětlíme, je to lepší než jim 

nechat pouze informace z médií, můžeme je poslouchat společně, a pak si povídáme 

o tom, jak to chápou. Děti 13+ budou často přinášet otázky a informace vám, 

korigujte jejich objektivitu (není pravda vše, co říkali v televizi, nevytrhávejte 

informace z kontextu) hledejte spíše ty pozitivní než vzbuzující strach a obavy. 

Mluvíme o tom, co se daří, pochvala ČR oproti jiným zemím v Evropě (šití roušek, 

pomoc seniorům, nemocným, pozitivní vliv na přírodu), podpora vlastní 

odpovědnosti – nošení roušky, mytí rukou, neshromažďovat se, držet rozestupy na 

nákupu, na ulici, v parku 

- Jiné možnosti – např. pomoc potřebným – přizpůsobit věku dítěte (od 

nakresleného obrázku, dopisu, telefonátu babičce, příbuzným, po roznášení obědů, 

nákupů seniorům) 

- Výzva ne problém - využijte tento čas k dělání věcí, které si jindy nedopřejete, 

berte to jako výzvu! 

  



 


