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Keep in touch with the school
Buďte se školou v kontaktu.
Your child's teacher is a great source of help and
advice – not just if your child is having problems.
They will be able to suggest other ways in which you
can help your child with their schoolwork.
Učitel vašeho dítěte je skvělým zdrojem pomoci a
rad – a to ne pouze v případě, když má dítě problémy.
Učitelé vám poradí další způsoby, jak můžete dítěti
pomoct se školní prací.
The school will have a website which will give useful
information and tell you about what your child will
learn throughout the year.
Škola má internetovou
stránku, kde můžete najít
užitečné informace a
obsah učiva na celý školní
rok.
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Practical Tips for Parents
Praktické rady pro rodiče

How you can help your child
to be motivated and learn:
Jak můžete pomoci svému
dítěti, aby bylo motivované a
učilo se:
Show your child that you are
interested
Dejte dítěti najevo, že máte
zájem
Ask them about their timetable and talk about what
they have learned that day. If you are not familiar
with a subject, get them to teach you.
Zeptejte se ho na rozvrh a pohovořte o tom, co se
daný den naučilo. Pokud vám předmět není blízký,
nechejte své dítě, aby učilo vás.
Ethnic Minority and
Gypsy, Roma and Traveller
Achievement Service
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Give your child a quiet place
to do homework in the
evening
Poskytněte dítěti klidné
místo, kde si bude moct večer
udělat domácí úkol.

Help with homework but don't do it for them!
Pomozte dítěti s úkolem, ale nedělejte ho za něj!
Make sure that your child has a pencil case with
pens, pencils, rubbers etc so that they can do their
homework.
Poskytněte dítěti penál s perem, tužkami, gumou atd.,
aby si mohlo udělat úkol.
Make the most of television
K výuce dítěte maximálně využijte televize
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Choose programmes that are related to what your
child is studying. Ask your child's opinion about what
they have watched.
Vyberte programy, které se vztahují k tomu, co se
vaše dítě právě učí. Zeptejte se ho na jeho názor na
to, co právě vidělo.

Free time Volný čas
In the holidays and at weekends, take days out that
are relevant to school work. Plan family visits to
places of historical interest such as castles,
museums or even the beach.
Během prázdnin a víkendů
uspořádejte výlety, které se
vztahují ke školní výuce.
Naplánujte rodinné výlety na
zajímavá historická místa jako
jsou hrady, muzea nebo třeba
pláž.

