
 

Návrhy a tipy pro rodiče 

při tvorbě denního režimu v karanténě 
 

Během vyhlášeného nouzového stavu, částečné karantény a s ní 
spojeného omezení školní docházky může v rodině vzniknout potřeba úpravy 
denního režimu. Uvědomujeme si, že zavádění tohoto nového režimu může 
být složité i s ohledem na množství změn, s kterými se nyní potýkáte. 

Nabízíme Vám níže uvedené tipy a návrhy, které Vám mohou pomoci 
toto období překlenout v dostatečném psychickém zdraví nebo Vás alespoň 
inspirovat při vytváření vlastních postupů, jak situaci „přežít“.  

Členění tipů: 

1. Obecně platná doporučení 
2. Jak „se nezbláznit“ ze současné karantény  
3. Práce a výuka z domova 
4. Kontakty a podpora 

 

1. Obecně platná doporučení  

Dostatečné množství spánku  

Ideální délka spánku je u každého člověka individuální. Doporučuje se spát 

alespoň 7 hodin. Kvalitním spánkem si zvyšujeme imunitu. 

Doporučení před spaním:  

• večeře by neměla být těsně před spánkem 
• nepít povzbuzující nápoje (coca-cola, zelený čaj, káva, apod.) před 

večerem 
• vyvětrat místnost, kde budu spát 
• provést večerní hygienu (umýt zuby, okoupat se, učesat se) 
• mít na sobě oblečení na spaní 
• přibližně hodinu před spaním odejít od obrazovek moderních 

technologií (mobil, tablet, televize, PC,…) 
• nesledovat před spaním zprávy, ale věnovat se něčemu příjemnému 

(čtení, kreslení, společenská hra, relaxace, apod.) 

 

 

 

 



 

Pohyb venku 

Přestože jsou v ČR nařízena karanténní opatření, není zákaz vycházení 
ven. Pohyb na čerstvém vzduchu a v přírodě je prokazatelně prospěšný a 
možná právě proto jej vládní opatření nezakázala zcela. 

Je důležité dodržovat určitá opatření: 

• chodit ven pouze s rouškou 
• být vzdálený od jiných osob alespoň dva metry 
• vyhýbat se místům, kde je větší koncentrace osob (můžeme trávit čas 

v přírodě a parcích) 
• dodržovat hygienické zásady (po příchodu domů si umýt ruce, převléct 

se do domácího oblečení, přeprat roušku, opláchnout si obličej) 

 

Tip: Pokud máte k dispozici auto, zkuste ve své rodině popřemýšlet o 
odlehlém místě v přírodě, kam pravděpodobně nejezdí moc lidí nebo jej 
moc lidí nezná a vyjeďte společně alespoň na krátkou procházku, 
samozřejmě s rouškou. Pokud potkáte další osoby, dodržujte bezpečnou 
vzdálenost. Pohyb na čerstvém vzduchu, v jiném prostředí, může 
příjemně osvěžit tělo, i mysl. Nemáme-li možnost dostat se mimo město, 
svůj účel splní i krátká procházka v okolí. 

 

Pokud je pro Vás jako rodiče pobyt v karanténě příliš náročný a partner může 
na nějakou dobu pohlídat děti, zvažte i procházku o samotě. 

 

Hygiena po příchodu z venku 

Měli bychom dbát na zvýšenou hygienu: 

• umýt si ruce mýdlem pod tekoucí teplou vodou  
• usušit si ruce do čistého ručníku 
• používat dezinfekční gely a ubrousky 



 

 
(Zdroj:https://www.idnes.cz/technet/veda/jak-si-myt-ruce-koronavirus-covid-chripka-
navod.A200229_215126_veda_pka) 

 
• postarat se o použitou roušku (jednorázovou roušku dát do 

igelitového sáčku a vyhodit do koše/bavlněnou roušku vyvařit, usušit 
a vyžehlit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: https://nelahozeves.cz/jak-se-starat-o-rousku-pet-zasad-prevence-a-zodpovednosti) 



 

(Zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/jak-se-chovat-kde-se-poradit-co-delat-v-karantene) 

 

Fyzická aktivita 

Je vhodné věnovat se nějaké fyzické aktivitě (např.: práce na zahrádce, 
posilování, cvičení, apod.). Fyzická aktivita posiluje imunitu i dobrou náladu. 
Pohyb sám o sobě je extrémně důležitý pro naši psychickou pohodu a fyzické 
zdraví. Většina z nás byla zvyklá vykonat za den alespoň nějaký pohyb (chůze 
na tramvajovou zastávku, procházka na oběd o polední pauze, procházka po 
škole či po práci). Pokud tedy nejsme nemocní, měli bychom si zajistit alespoň 
nějakou dávku cvičení. Můžeme se projít v přírodě na odlehlém místě či si 
zacvičit alespoň doma.  

Na Youtube je spoustu videí, podle kterých můžete cvičit. Také existují mobilní 
aplikace, které vás cvičením provedou. 

https://www.youtube.com/watch?v=WJug6iEhnSc 

https://www.youtube.com/watch?v=LfCv7L5eJXs 
  

https://www.youtube.com/watch?v=WJug6iEhnSc
https://www.youtube.com/watch?v=LfCv7L5eJXs


 

2.  Jak „se nezbláznit“ ze současné karantény 

Dodržování svých zvyků  

Je dobré, pokud dodržujeme určité zvyky a rutinu, například vstávat 
každé ráno přibližně ve stejnou hodinu a chodit spát každý večer přibližně ve 
stejný čas. Po probuzení provést ranní hygienu (učesat se, umýt si obličej a 
zuby), převléct se ze spacího oblečení. Dodržovat čas snídaně, oběda, večeře. 
Tyto postupy mohou pomoci vám i dítěti při návratu do „běžného“ školního a 
pracovního režimu. 

 

Čas pro sebe a trávení volného času 

V rámci denního režimu je důležité najít si také čas na sebe. I v případě, kdy 
trávíte celá rodina většinu času v jednom prostoru (bytě, domě), máte právo 
na „chvilku klidu“, kdy se nemusíte věnovat nikomu jinému než sobě. Tento 
prostor pro sebe potřebuje každý, i když v jiné formě a jiném množství. Možná, 
že jste o tento prostor nyní přišli změnou situace (např. už nemáte těch 
klidných 20 min v autě cestou z práce nebo je momentálně zrušená vaše 
pravidelná lekce aerobiku), takže si jej potřebujete vytvořit i v novém režimu. 
Tuto potřebu má dozajista i vaše dítě, takže se mu pokuste pomoci tento „čas 
pro něj“ v denním režimu vytvořit.  

V současné době je také omezena možnost výběru jak tento čas pro sebe 
trávit. Můžete však vycházet z toho, co vám pomáhalo doposud. Sportovali 
jste? Můžete si najít sportovní aktivitu, která není omezena. Chodili jste do 
restaurace nebo cukrárny? Můžete zkusit uvařit nové jídlo nebo upéct nějakou 
dobrotu. Chodili jste za kulturou? Na jiné myšlenky nás mohou přivést také 
online představení různých divadel, herců či hudebníků. Můžeme si tak zajít 
s rodinnou do „divadla“ nebo „na koncert“ i v pohodlí domova.  

 

Inspirace jak trávit volný čas doma 

• Čtení 
• Kreativní činnosti: malování, tvoření, šití – také za pomocí videí na 

Youtube 
• Cvičení 
• Hraní si: stavění z lega/modelů 
• Hraní na hudební nástroj 
• Sledování filmů/dokumentů/seriálů 
• Domácí práce – ne příliš oblíbené, ale při pobytu v karanténě mohou být 

pro mnoho z nás velmi nápomocné, pokud nás trápí nuda – navíc se 
jedná o fyzickou aktivitu, které pravděpodobně nyní nemáme dostatek.  

• Práce na zahradě 



 

• Prohlížení fotek nebo jejich třídění + vytváření alb 
• Psaní si deníku 
• Třídění starého oblečení 
• Pomoc při psaní seznamu na nákup 
• Hraní společenských her 

Jakákoli pro nás smysluplná činnost nám v karanténě může být důležitým 
zdrojem potěšení. Dbejme na to, abychom každý den našli alespoň jednu 
činnost.  

Určitě nějaké množství času strávíte také sledováním zpráv o vývoji situace 
a využíváním sociálních sítí. I tato činnost je zcela akceptovatelná, 
doporučujeme však určit si, kolik času chceme denně trávit na sociálních 
sítích a sledováním zpráv a kolik času na to necháte dítěti. Množství informací, 
které se na nás v současné době „valí“ je větší než malé a každý má individuální 
schopnost tyto informace vstřebat a filtrovat. Zahlcení těmito informacemi 
Vašemu psychickému stavu pravděpodobně neprospěje. 

 

Prostor pro zlepšení nebo „práci na sobě“ 

Období karantény také můžete využít k nějakému progresu u sebe nebo 
svých dětí. K něčemu na co do teď „nebyl čas“ nebo chuť. Můžete se naučit 
fráze v nějakém novém jazyce, dokoukat seriál, o kterém před rokem mluvila 
kolegyně nebo zkusit nové recepty. 

U rodičů dětí s těžšími formami autismu či problémy s komunikací vzniká 
díky karanténě možnost věnovat se nácviku efektivnější komunikace, pokud 
např. dítě nemluví. Každodenní situace vytváří příležitosti k pozorování 
chování dítěte a „zachytávání“ příležitostí ke komunikaci. Zkuste se jako rodiče 
co nejvíce zapojit do her dítěte, např. nápodobou. 

 

Čas na kontakty 

V rámci prevence šíření nákazy bychom měli omezit počet osobních 
kontaktů na co nejnižší počet. Přesto můžete být s ostatními ve spojení přes 
elektronickou komunikaci (např.: Skype, WhatsApp, Facebook, telefonický 
hovor, apod.). Podpořte tedy své děti v udržování kontaktů např.: tím, že jim 
pomůžete komunikační program nainstalovat. 

 

Čas na obavy 

Možná se Vás tento tip nebude týkat, ale přesto jej zmíníme. Možná máte 
doma dítko, které celou situaci kolem nebezpečí nákazy koronavirem u sebe 
nebo u svých blízkých prožívá intenzivněji nebo dokonce vy sami během dne 



 

„bojujete“ s obavami a úzkostnými myšlenkami. Obecně je známo, že 
potlačování těchto myšlenek dlouhodobě nefunguje a jejich „odklánění“ 
jinam je pro dítě často těžké. Zároveň to může odvádět dítě od povinností 
nebo učení, které jim pak trvají o to déle. Můžete se tedy navzájem podpořit 
tím, že si v rodině stanovíte „Čas na obavy/starosti“ kdy se celá rodina sejdete 
a každý člen bude moci nahlas vyslovit obavy, které jej během dne napadly. 
V tento čas můžete sdílet vše, co vás trápí a zároveň můžete dostat podporu, 
pochopení a přijetí od těch nejbližších. Zároveň toto časové okénko (např. od 
18:00- 18:30) může sloužit k ukotvení u jiných činností. Když se tedy během 
dne dítě zmíní o svých obavách, můžete jej směřovat k tomu, že o tom chcete 
mluvit a čas na to bude v 18:00 (může si např. udělat poznámku, aby 
nezapomnělo) a do té doby může dělat něco jiného.  

 
(Zdroj:https://www.facebook.com/integrativnipsychoterapie/photos/a.1785653231453202/3094939837191195/?type=
3&theater) 

 

Požadavky na sebe 

 Je důležité, abychom sebe nebo děti zbytečně nezahlcovali. Příjemná 
atmosféra v domácnosti by v podmínkách karantény měla být na 1. místě, nad 
plněním povinností. Aktuální situace je nová, mimořádná nejen pro vládu, ale 
také pro nás občany, proto ani vláda (jak zmínil premiér ČR), ani my, jsme na 



 

ni nebyli a ani nemohli být připraveni. Je přirozené nezvládnout vše ihned 
napoprvé a nedělat vše bez chyby a nacházet rovnováhu (nejen při plnění 
úkolů), postupně. Ptejme se proto sami sebe, zda je reálné splnit všechny 
povinnosti, které na nás uložila škola na 100%, zvlášť když nejsme povoláním 
učitelé. Přehnané požadavky na naši osobu mohou být často zdrojem 
negativních myšlenek a pocitů, které vedou k špatné atmosféře v domácnosti. 

 

Rozdělení povinností 

V období karantény se může snadno stát, že toho jako rodiče budete mít 
tak nějak víc než obvykle. Práce (možná z domova), péče o děti a ostatní členy 
domácnosti, starost o rodiče, nákupy, vaření, domácí vzdělávání, vyvařování 
roušek, sledování toho co se smí a nesmí dle nařízení vlády, apod. 

Určitě nejste superhrdinové, takže navrhujeme tyto věci dle schopností a 
zásluh rozdělit mezi členy domácnosti. Můžete přece děti zapojovat do 
běžných denních činností a chodu domácnosti – nabízejte dětem i činnosti, 
které běžně nenabízíte, ať už je děti přijmou či naopak – např. podávání 
ingrediencí na vaření, podávání prádla z pračky apod. Na první pohled 
nezajímavé činnosti mohou vytvářet příjemné pocity smysluplnosti, která 
nám v izolaci může velmi chybět. Nedostatek pocitu smysluplnosti může vést 
k nudě, nespokojenosti, dlouhodobě až k depresím atd. Zároveň tak můžete 
vytvořit funkční systém, který může fungovat i v budoucnosti, až budou děti 
zase ve škole a vy v práci. 

 

Odměny za zvládnutí 

Může to znít zvláštně, ale současná situace, jakkoliv ji vaše rodina zvládá, 
není standardem ani normou a v podstatě vás i vaše děti stojí nemalé 
množství fyzických a hlavně psychických sil. Tyto síly investujete především 
proto, abyste toto období jak se říká „zvládli“. Vždy, když se snažíme něčeho 
dosáhnout, něco zvládnout (ať už je to jednička z matematiky nebo našetření 
na dovolenou) může nám pomoci v motivaci nějaká odměna. Většinou máme 
ve zvyku odměňovat se až v momentě, kdy „máme splněno“ zároveň však 
momentálně nikdo neví, kdy to bude. Můžete si však tento úkol rozdělit na 
části. Zkuste si tedy pro svoji rodinu navrhnout nějakou odměnu za každý 
např. týden, který společně v této situaci zvládnete (společné koukání na film, 
koupě nové společenské hry, procházka atp.). Může to posílit vás i vaše blízké 
v této ne tolik příjemné době. 

 

 
  



 

3. Práce a výuka z domova 

Děti bychom měli co nejvíce podporovat v samostatné práci. 

Zároveň bychom ovšem měli být k dispozici a pomoci jim, když to opravdu 
potřebují.  

 

Dnům bychom měli dát nějaký řád a držet se ho 

Můžeme pomoci dětem zorganizovat čas, každé ráno se domluvit na 
programu (denní rozvrh výuky, práce, polední pauzy, přestávky apod.), s čím si 
navzájem můžeme pomoci, kdy se navzájem můžeme rušit a kdy nikoliv (V 
menším prostoru či s menšími dětmi si můžeme domluvit znamení, kdy se na 
práci potřebujeme plně soustředit a vyžadujeme klid – značka, cedule na 
dveřích, klobouk apod.).  

 

Pokud je to jen trochu možné, vymezit si své místo, kam „chodíme“ do 
práce nebo do školy.  

I pokud by to měl být pouze pracovní stůl, pomůže nám se přepnout 
do pracovního a vzdělávacího módu a naopak.  

 

Když je čas na práci, tak se pracuje, a když je čas odpočinku, tak se odpočívá 

Bylo by velmi frustrující, kdybychom se celý den pohybovali od ničeho 
k ničemu a pak v době odpočinku odbíhali zpět k práci či školním 
povinnostem. Mohli bychom mít pocit, že nemáme nic hotovo nebo naopak 
celý den trávíme povinnostmi. Právě proto je tedy důležité dodržovat jasně 
nastavené hranice a časové bloky.   

 

Poměr povinností a příjemností 

Měli bychom si rozvrhnout čas, který budeme věnovat povinnostem (např.: 
úkolům do školy, péči o domácnost, práci, apod.) a který budeme věnovat 
něčemu, co máme rádi (PC, mobil, knihy, hry, cvičení, apod.). Je důležité dbát 
na psychickou hygienu tím, že se budeme věnovat něčemu, co nás baví, co 
máme rádi. 

 

Povinnosti Od – Do 

Abychom předešli tomu, že se budeme věnovat povinnostem celý den, je 
vhodné si dopředu naplánovat, jak dlouho a od kdy do kdy se budu svým 



 

povinnostem věnovat. Např.: Budu se učit každý den maximálně 4 hodiny a to 
od 8:00 – 12:00. 

 

Přestávky při plnění povinností 

Je vhodné pravidelně začleňovat přestávky při učení či práci. Např.: Budu se 
30 minut učit, poté budu mít 10 min přestávku, poté se budu zase 30 min učit. 

 

Ukázka (inspirace) plánu dne – rodina, 2 děti, pejsek  

Čas 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ maminka tatínek 

7-8 budíček, snídaně, hygiena, malý úklid, venčení pejska – holky mají rozdělené 
úkoly a obden se střídají 

 

Práce- 
home-
office 

8-9 S maminkou- Učivo 1. předmět 
+ přestávka 15 min 

Samostatné učení- 
v pokoji se svými 
spolužáky přes 
messenger. Plní 
úkoly postupně 
podle školy online, 
kde je rozvrh, kde 
jim jsou zadávány 
každý den 
postupně úkoly. To 
co nestihne, tak 
jsme si zavedli 
systém, že si to 
napíše s datem na 
papír a dělá si 
seznam. V případě, 
že se jí jindy daří 
lépe, učení je méně, 
tak postupně 
dodělává. 

Pomoc mladšímu 
dítěti s učením- 
příprava plánu na 
den, zadávání úkolů, 
kontrola, dopomoc+ 
práce homeoffice 

9-10 Učivo 2. předmět+ přestávka 20 
min, svačina 

10-11 Učivo 3. předmět+ přestávka  

11-12 Učivo 4. předmět 

12-13 Oběd+ oddych (oblíbená 
činnost, video, procházka) 

Oběd+ volný čas 
(dle libosti) 

 

13-14 Učivo 5. předmět Učivo 8 a 9 předmět Dopomoc a kontrola 
obou dětí 

Odpole
dne 
(děti+ 
tatínek) 

pokud to jde, tak jedeme někam do lesa, kde se 
můžeme trošku vyvětrat…  

Nákup, vaření na 
další den, „čas pro 
sebe“ 

Venku s 
dětmi 

 

 



 

Ukázka (inspirace) plánu dne – dospívající  

ráno Vstávání 

snídaně 

dopoledne Domácí práce (zadané od mamky) 

Volný čas- PC, televize, knihy, youtube 

odpoledne Oběd 

Procházka v parku 

Škola 

Různé- psaní si s kamarády, videohovory s kamarády  

večer Volný čas- PC, televize, knihy, youtube 

Večeře 

spaní 

 

4.  Kontakty a podpora 

Když potřebuji pomoc, můžu si o ni říct  

Pro spoustu lidí může být tato situace velmi psychicky náročná. 
Přestaňme si tedy vyčítat nepříjemné pocity, přestaňme se na sebe za ně 
zlobit a chovejme se laskavě k sobě i k druhým. Někteří lidé nemusejí dobře 
zvládat izolaci doma, která na psychiku nepůsobí zrovna blahodárně. Jiní se 
potýkají se starostmi souvisejícími s existenčními problémy z hlediska financí 
nebo práce. Pro jiné může být neskutečně náročné skloubit rodinný život, 
práci z domu a výuku dětí. Mnoho lidí jednoduše zažívá situaci zcela novou, 
nejistou a neznámou, se kterou si nemusí vědět rady.  

Zde uvádíme seznam linek nebo organizací, kam je možné se obrátit 
s konkrétním problémem nebo v případě, že si s někým budeme potřebovat 
promluvit.  

 

Obecné informace ke koronaviru – 1212 

 

Linky zřízené speciálně v souvislosti s virem pro lidi, kteří cítí zdravotní 
obtíže: 

• 724 810 106 

• 725 191 367 

• 725 191 370 

 



 

Online psychoterapeutická pomoc zřízená po dobu koronaviru: 

• online krizové konzultace – www.terap.io 

• online pomoc pro občany i pro pracovníky „v první linii“ (zdravotnické 
pracovníky, policisty, sociální pracovníky…) zaštítěná Českou asociací 
pro psychoterapii – www.delamcomuzu.cz 

 

Obecné linky telefonní podpory: 

• Linka první psychické pomoci – nonstop – 116 123 

• Modrá linka – denně 9.00–21.00 – 549 241 010 a mají i online chat 

• Linka psychopomoci – Po-Pá 9.00–17.00 – 224 214 214 

• Pražská linka důvěry – 222 580 697 

Bílý kruh bezpečí – pro lidi ohrožené domácím násilím – nonstop – 116 006 

Poradna při finanční tísni – pondělí 8.30–12.00, 13.00–17.30 – 800 722 722 

Dluhová helplinka Člověka v tísni – 774 392 950 

 

Bezplatná právní poradna 

Linka pro rodinu a školu – pro rodiče, pedagogy i děti – nonstop – 116 000 

Anonymní linka důvěry pro lidi ohrožené alkoholem a jejich rodiny – 
čtvrtek 8.00–22.00 – 724 307 775 

Senior linky: 

• Psychologická podpora po telefonu pro seniory – linka seniorů ELPIDA 
denně 8.00–20.00 – 800 200 007 

• Senior telefon Života 90 – nonstop – 800 157 157 

Psychologická podpora pro děti: 

• Modrá linka – denně 9.00–21.00 – 549 241 010 a mají i online chat 

• Linka bezpečí – 116 111 

 

 

V každém případě se můžete obrátit také na pracovníka organizace 
MIKASA z.s. 

https://mikasazs.cz/kontakt/ 

https://www.terap.io/
https://www.delamcomuzu.cz/
https://www.modralinka.cz/
https://koronavirus.frankbold.org/
https://mikasazs.cz/kontakt/

	Když potřebuji pomoc, můžu si o ni říct

