
 
Informace ohledně distanční výuky v MŠ: 

·         Distanční výuka je pro děti s povinnou předškolní docházkou. 

·         V této situaci se distanční výukou v mateřské škole rozumí podklady, materiály, 

odkazy, které budou k dispozici ve Vašich mailových schránkách. 

·         Distanční výuku po hodinách předmětů ZŠ nelze srovnávat s distanční výukou 

v MŠ. 

·         Vzdělávání distančním způsobem bude v naší MŠ probíhat formou off-line aktivit. 

K její realizaci tedy nepotřebujete ve větší míře digitální technologie. 

·         U dětí předškolního věku se jedná především o plnění praktických úkolů 

využívajících přirozené podmínky dětí v jejich domácím prostředí – tvořivé práce, 

aplikace znalostí a dovedností v praxi, projekty zaměřené na samostatnou práci dítěte 

či rozvoj kompetencí (společná hra, příprava jídla, práce na zahradě, pohyb 

v přírodě, drobné domácí práce, péče o domácí zvířata, hudební a výtvarné aktivity, 

vytváření portfolia atd.). 

·         Zadávání aktivit při off-line vzdělávání může probíhat písemně, telefonicky, ve 

specifických případech i osobně. 

·         MŠ bude evidovat účast dětí na vzdělávání. Do zapojení ve vzdělávání 

nestanovujeme pevně určené časy, je to na Vašich časových možnostech. 

·         Zadané „úkoly“, aktivity, pracovní listy, budou rodiče dětem zakládat a po 

znovuotevření MŠ, doloží svým učitelkám. V případě, že nebude nic doloženo, bude 

se situace považovat za neomluvenou absenci. 

·         Doporučujeme průběžné zakládání prací dětí do desek, fotodokumentaci (lze 

zaslat mailem či přes whatsap); soupis výše uvedených činností, aktivit, zapojení dětí; 

popis úspěchů dětí, co se jim povedlo, zadařilo, ale i např.na co je třeba se u dítěte 

ještě zaměřit 

·         Zaměřte se také na „Desatero pro rodiče“ ….odkaz… 

·         K distančnímu vzdělávání také mimo zaslané materiály od p.učitelek, 

doporučujeme možnost bezplatného přístupu k interaktivní pracovní 

učebnici Zápis je tu až do 30. 4. 2021 – spustíte ji snadno zde. Publikace obsahuje 

základ, který by měl znát každý předškolák, a je pomocníkem v přípravě na blížící se 

zápis do 1. ročníku ZŠ. S předškoláky se dá jednoduše sdílet odkaz na konkrétní 

stránky nebo cvičení pomocí funkce sdílení odkazů – videonávod zde. Velkou 

výhodou také je, že pedagogové i rodiče mohou z MIUč+ (multimediální interaktivní 

učebnice) až do 30. 4. 2021 zdarma tisknout dvoustrany i jednotlivá cvičení 

– videonávod zde. 
 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zapis_je_tu/Zapis_je_tu.mc
https://ucebnice.online/video-navody-2020/jak-sdilet-odkaz/
https://www.nns.cz/blog/nezarazene/miuc-zapis-je-tu-zdarma-do-30-4-2021-vcetne-neomezeneho-tisku/

