
 

 

Gymnázium, Boskovice, 

Palackého náměstí 1, 680 11  Boskovice 

tel.: 516 802 210, fax: 516 802 213 

e-mail: info@gymbos.cz 

Podpora efektivního učení 

 

Vážení rodiče, 

připravili jsme pro Vás krátký přehled doporučení, které mohou Vašim dětem pomoci při učení a 

s kterými jim můžete pomoci i Vy. 

1. Pravidelnost a plánování času 

Důležité je učit se pravidelně, připravovat se soustavně. Dlouhé nárazové bloky učení nepřinesou kýžený 

výsledek, maximálně zajistí lepší známku ze zítřejší písemky. Nepodpoří však dlouhodobé uchování 

znalostí. Pro zajištění pravidelnosti přípravy pomáhá plánování. Pomozte svému dítěti jednou týdně 

vytvořit plán na následující dny. Pokud máme činnosti naplánované, hůře se odkládají, též možnost 

„odškrtnutí“ úkolu je pro většinu z nás motivující faktor. 

2. Přestávky 

Přestávky slouží k tomu, abychom se mohli soustředit po celou dobu učení. Při plánování činností tedy 

myslete i na přestávky. Je lepší učit se v krátkých časových blocích, přestávky by měly být naplněny 

jiným druhem činností – „odpočívat“ tedy u facebooku mozku neuleví. Není též dobré začít se učit hned 

po příchodu ze školy, mezi školu a učení naplánujte aktivní činnost, např. pohyb (viz dále). Společně 

s dětmi též naplánujte dostatečné množství spánku. 

3. Prostor 

Pro dobré učení potřebuje každý z nás prostor. 

3a. Podmínky 

Podmínkami je myšleno prostředí. Má Vaše dítě na učení klid? Pomozte mu vytvořit prostor, kde se bude 

moci soustředit. Jistě to není v obýváku u televize nebo s malým sourozencem v pokoji. Dále promyslete, 

zda má Vaše dítě vhodný stůl, kde si může učení rozložit, zda má k učení dostatek světla a ticha. 

3b. Pohyb a volný čas 

Do prostoru však patří i něco jiného. Vaše dítě potřebuje prostor na své záliby, koníčky, kamarády atd. 

Věnovat čas svým oblíbeným činnostem a přátelům je blízké nám všem. V období dospívání je to navíc 

opravdu přirozené, vytváření vazeb a hledání sebe sama patří k tomuto vývojovému období. 

Nezapomeňte proto při plánování činností vytvořit i čas na zábavu a oddech, podpořte děti v tom, co mají 

rádi. Ukažte svým dětem, proč je dobré sportovat. Pohyb zaktivizuje jiné části těla a mozek si tedy bude 

moci odpočinout. Bude poté znovu připraven soustředit se a přijímat nové informace. 
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4. Práce ve škole a poznámky 

Promluvte s Vašimi dětmi o práci ve škole. Někdy je předmět nebaví, nevyhovuje jim učitel. Upozorněte 

je proto na to, že čím více udělají ve škole, tím méně svého volného času budou potřebovat věnovat 

učení. Psaní poznámek podporuje pravidelnou přípravu (viz výše), pomáhá mozku lépe si zapamatovat a 

utřídit informace. Cílem není mít zapsáno slovo od slova. Každému z nás vyhovuje jiný styl učení, někdo 

potřebuje více psát, jiný více poslouchat či diskutovat. 

V průměru si zapamatujeme: 

20% z toho, co jsme slyšeli, 

30% z toho, co jsme viděli, 

50% z toho, co jsme slyšeli a viděli, 

90% z toho, co jsme sami udělali. 

5. Pomoc, podpora 

Přestože děti rostou a učení je především jejich zodpovědnost, jistě ocení pomoc a podporu. A to jak např. 

ve vytvoření vhodných podmínek, plánování atd. (viz výše), tak v zajištění doučování (můžete pomoci 

Vy, spolužáci, učitelé či externí lektor). Dejte jim zároveň prostor hledat svou vlastní cestu. 

6. A hlavně motivace. 

Nejdůležitější ze všeho je motivace. Můžeme mít skvělou paměť, skvělé učitele, skvělé podmínky pro 

učení a stejně to nemusí fungovat. Motivace je klíčovým faktorem pro dosáhnutí jakéhokoli cíle. 

Promluvte si tedy se svými dětmi o jejich motivaci, případně je podpořte, ať se nad svou motivací zamyslí 

sami. Proberte spolu, zda je opravdu gymnázium nejvhodnější variantou, zda je Vaše dítě na takovém 

druhu školy spokojené. Pokud jste si Vy i Vaše dítě jisté, že gymnázium je to, co si přejete, prodiskutujte 

motivaci u jednotlivých předmětů. Které předměty potřebuje Vaše dítě pro další vzdělávání a svou 

budoucí práci? U kterých předmětů byste se spokojili např. s trojkou, protože víte, že Vaše dítě znalosti 

z tohoto předmětu nevyužije při svém povolání? Společnými silami podpořte motivaci dítěte se učit a 

úspěšně ukončit gymnázium. Cíle, kterých chce Vaše dítě prostřednictvím studia na gymnáziu dosáhnout, 

můžete sepsat a vyvěsit nad stůl, aby Vašemu dítěti pomáhaly ve chvílích, kdy chybí motivace. 

 

V případě dotazů se můžete obrátit na: 

Školní psycholožku Mgr. Lenku Ošlejškovou – lenka.oslejskova@gymbos.cz 

Výchovnou poradkyni RNDr. Ladu Bažantovou – lada.bazantova@gymbos.cz 

 

 

  

mailto:lenka.oslejskova@gymbos.cz
mailto:lada.bazantova@gymbos.cz

