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Praha

PRAHA Pro většinu rodičů je situa-
ce od uzavření škol obtížná, zvlášť
když musí nyní ve většině případů
izolováni doma plnit hned několik
rolí, včetně částečného suplování
učitele. Pomáhat dětem s úkoly
a novým učivem nemusí být úplně
jednoduché. Obzvlášť těžké je to
ale pro rodiče cizince. Vysvětlovat
dětem látku nebo zadání v jazyce,
který není jejich mateřský, je v ně-
kterých rodinách nemožné, proto
si děti často musí vystačit samy.
„Pro děti s odlišným mateřským

jazykem je stávající situace nároč-
ná, jelikož domácí výuka počítá se
zapojením rodiny,“ popisuje Maria-
na Čapková (Praha sobě) předsed-
kyně Výboru pro výchovu a vzdělá-
ní. „Proto jsme se před dvěma týd-
ny obrátili na organizaci META, kte-
rá se problematice vzdělávání dětí
s odlišným mateřským jazykem
dlouhodobě věnuje a která má in-
formace z terénu, “ doplňuje Čap-
ková.
Na poptávku magistrátu vypraco-

vala organizace informace pro rodi-
če cizince hned v několika jazycích
– angličtině, ruštině a vietnamštině.
„Je důležité rodiny průběžně infor-
movat o vývoji výjimečných opatře-
ní a jejich následků na školství, na-
příklad na průběh přijímaček na
střední školy,“ vysvětluje Čapková.
A také doporučení pro učitele, jak s
dětmi, jejichž první jazyk je jiný,
pracovat na dálku.
Všechny informace rozeslal vý-

bor do škol s výzvou, aby se učitelé

těmto dětem věnovali a aby tyto in-
formace poslali i rodičům. „Nemů-
žeme školám ani učitelům nařizo-
vat, jak přesně mají postupovat,
každá škola i učitel volí individuál-
ně nejlepší řešení, snažíme se ale,
aby měli učitelé všechny informace
a aby věděli, na koho se metodicky
i prakticky obrátit,“ dodává Čapko-
vá.

Pomoc Čechům i cizincům
Součástí zprávy, kterou magistrát
školám rozeslal, byly také tipy na
pomoc formou doučování zdarma.
To spustila jak organizace META,
tak i Český červený kříž (ČČK) z Pra-
hy 1. „V tuto chvíli je projekt v roz-
jezdu, pomáháme asi 60 dětem, ať
už českým, či cizincům. Pomáhá-
me jim se vším, co potřebují – ať
jsou to úkoly, konverzace nebo dou-
čování,“ přibližuje ředitelka Oblast-
ního spolku ČČK Praha 1 Jaroslava
Marková.
Dětem pomáhají proškolení dob-

rovolníci online, vše ale probíhá ve
spolupráci s rodičem, s nímž jsou
nejprve zkonzultovány jeho poža-
davky a následně je propojen s dob-
rovolníkem. Každá lekce je poté
vždy zahájena rodičem, který by
měl být celou dobu přítomen ales-
poň ve vedlejší místnosti.
Podobně zareagovala i organiza-

ce META, která všechny své stávají-
cí kurzy přesunula do online pro-
středí. „Máme roční přípravný
kurz pro budoucí středoškoláky,
kteří přijíždějí do Česka bez znalos-
ti češtiny. Stejně tak semestrální
kurzy, například přípravný kurz k
maturitě. Studenti si to pochvalují.
Doučování, která probíhala po celý
školní rok, se také většinou přesu-

nula na online verzi,“ popisuje pro-
gramová ředitelka organizace
META Kristýna Titěrová.
Zároveň ale META otevřela nové

kurzy, aby ulehčila rodičům, kteří
nemohou svým dětem se školními
povinnostmi pomáhat. Ti se na ně
obraceli, že nemohou své děti z dů-
vodu jazykové bariéry při zpracová-
vání úkolů podpořit a učitelé jim za-
dání nepřizpůsobují.
„Udělali jsme si průzkum mezi

klienty a zjistili, že ti, co s češtinou
začínají, jsou úplně bez podpory
škol. Tak jsme narychlo otevřeli ten-
to týden kurz češtiny pro začáteční-
ky online, a to pro dvě skupiny, dva-

krát týdně na hodinu výuky,“ uvádí
Titěrová.

Učení místo práce
O tom, jak je situace náročná, ví své
rodina čtrnáctiletého syna, která
původem pochází z Ukrajiny. „Už
jsem z toho na pokraji zhroucení.
Vůbec to nestíháme, kvůli tomu, ko-
lik toho učitelé zadávají,“ stěžuje si
matka, která si nepřála uvést jmé-
no. „Máme jedinou výhodu, že teď
nechodím do práce a můžu mu po-
máhat, jinak nevím, jestli by to zvlá-
dl,“ přibližuje matka osmáka ze zá-
kladní školy v Praze 3.
Organizace META v kurzech po-

máhá dětem se vším, co potřebují.
„Je třeba si i jen tak popovídat,
uklidnit děti, že se nic neděje, když
nestíhají nebo nerozumí,“ míní Ti-
těrová. Kromě toho nabízí konzulta-
ce i spolupracujícím školám a kon-
verzace, aby děti neztratily kontakt
s češtinou. Celkem tak pomáhají de-
sítkám žáků.
Podporu se snaží nabídnout i uči-

telům, aby věděli, jak správně dě-
tem s jiným mateřským jazykem
práci zadat. Vznikl k tomu seminář
online, takzvaný webinář, který už
vidělo přes 900 lidí. „Jinak se na
nás nyní učitelé překvapivě obrací
míň než jindy,“ podotýká Titěrová.
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Program úvěrů
pro firmy by měl
začít 20. dubna

Programmagistrátem garantova-
ných úvěrů pro malé a střední fir-
my by se měl spustit 20. dubna.
Město obdrželo návrh smlouvy od
Českomoravské záruční a rozvojo-
vé banky (ČMZRB), která bude
půjčky zajišťovat. Praha dá do pro-
gramu přes 500 milionů korun
z evropského operačního progra-
mu Praha – pól růstu, 400 milionů
slíbil stát. Přes Velikonoce bude
smlouva připomínkována a příští
týden ve čtvrtek by ji měla rada
schválit. Následně by do ČMZRB
měli zamířit zaměstnanci magistrát-
ního odboru evropských fondů,
aby pomohli s přípravami. (ČTK)
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Praha 6 nakoupí
roušky, chystá se
na otevření škol
Praha 6 nakoupí více než šest tisíc
respirátorů a přes 200 tisíc jedno-
rázových roušek. Radní tak reagují
na prodloužení nouzového stavu
do konce dubna a zároveň na mož-
nost otevření škol a školek. Radni-
ce chce koupit i bezdotykové teplo-
měry. Cena nákupu podle mluvčí-
ho radnice Ondřeje Šrámka nepře-
sáhne čtyři miliony korun. Rezerva
je prý nutná zejména s ohledem na
nepředvídatelnost a nepravidel-
nost dalších možných dodávek.
(ČTK)
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HDP Prahy může
spadnout o 2,9 až
11,8 procent
Hrubý domácí produkt (HDP) hlav-
ního města by se v důsledku ekono-
mického útlumu souvisejícího
s pandemií koronaviru mohl letos
propadnout při optimistickém scé-
náři o 2,9 procenta, při pesimistic-
kém pak až o 11,8 procenta, střední
scénář odhaduje v metropoli po-
kles o 7,4. Magistrát také musí počí-
tat s miliardovými výpadky příjmů.
Vyplývá to ze studie, kterou zpra-
covali ekonomové CEVRO Institu-
tu. Praha je specifická velkým podí-
lem cestovního ruchu, zato je v me-
tropoli větší podíl oblastí, jež pan-
demie zasáhla méně, jako IT nebo
telekomunikace. (ČTK)

Krč

Nemocnice chce
léčit COVID-19
plazmou
Na plicní klinice Thomayerovy ne-
mocnice (TN) připravují dárce pro
odběr krve s protilátkami proti ne-
moci COVID-19. Až bude léčba
plazmou povolena, bude vyzkouše-
na u prvních pacientů v TN. Nyní
se pacienti nakažení novým koro-
navirem léčí například pomocí ex-
perimentálního léku plaquenil.
V Thomayerově nemocnici je 21 na-
kažených pacientů. (ČTK)

Škola domaDětemnyní učitelé zadávají domácí úkoly, obzvlášť pro cizojazyčné rodiny jde ale o náročnou věc.
Děti si většinoumusí poradit samy, jelikož rodiče zadání nemusí vždy rozumět. Foto: TomášKrist, MAFRA

případů COVID-
-19 evidovali vče-
ra hygienici v Pra-
ze.1323

Na největší křesťanský svátek,
památku umučení Páně, byl na
Velký pátek ve svatovítské ka-
tedrále představen Korunovační
kříž (na snímku), jenž vznikl z
podnětu císaře Karla IV. Vysoký
je 62,5 centimetru, široký 41,5
centimetru a obsahuje i relikvii
spjatou s Ježíšem – úlomky ze
svatého kříže. Událost byla vyvo-
laná pandemií koronaviru, sym-
bolicky se tak velkopáteční obřa-
dy a uctívání kříže, které je
ústřední součástí této bohosluž-
by, neodehrálo před křížem, kte-
rý je běžně v katedrále užíván.
Mši v katedrále sv. Víta celebro-
val arcibiskup Dominik Duka, ká-
zal biskup Václav Malý. Vzhle-
dem k okolnostem věřící nemoh-
li zhlédnout mši na místě, ale na
serveru YouTube. Zde budemož-
né sledovat i dnešní vigilii zmrt-
výchvstání od 20.30 a zítřejší
mši od 10.00. (boh)
Foto:Michal Sváček,MAFRA

Počasí v kraji více informací
pocasi.idnes.cz

nových případů
nákazy přibylo ke
včerejšímu veče-
ru za 48 hodin.

Duka odsloužil
mši u úlomků
Ježíšova kříže

Alžběta Šimková
redaktorkaMF DNES

18 °C 3 °C

99

Děti zahltily úkoly, na
které jsou často samy
Pomoc s domácími úkoly
žákům z cizojazyčných rodin
nabízejí neziskové organizace.


