
VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM V MATEŘSKÉ ŠKOLE  

 

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku 

krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným 

opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole 

více než poloviny třídy dětí s povinným předškolním vzděláváním. 

Distanční vzdělávání se vztahuje pouze na vzdělávání dětí s povinným předškolním 

vzdělávání. 

Po dobu distančního vzdělávání jsou děti automaticky omluvené z docházky do MŠ, pokud se 

dítě přiměřeným způsobem zapojí do vzdělávacích aktivit v průběhu týdne.  

Pokud se dítě nemůže z důvodu nemoci účastnit předškolního vzdělávání, musí zákonný 

zástupce bezprostředně po znovuotevření MŠ učinit záznam do omluvného listu dítěte v MŠ.  

 

Formy distančního vzdělávání zajištěné pedagogy MŠ Jugoslávská  

A. Vzdělávání dětí s povinným předškolním vzděláváním 

1. Off-line (bez nároku na technické vybavení)  

 převzetí výukového materiálu v prostorách školy vždy v úterý od 8.00 do 10.00 

hodin 

 možnost telefonického kontaktu učitel – zákonný zástupce, učitel – dítě vždy 

v pondělí od 12.30 do 14.00 na tel. 775 588 947 

 povinné odevzdání splněných materiálů předškolního vzdělávání učitelům MŠ 

k založení: 

a. při znovuotevření běžného provozu školy – vyplněné pracovní listy, 

stručný zápis o splněných aktivitách dítěte v zaslané tabulce (splnilo bez 

problému a samo, splnilo s dopomocí, nesplnilo) 

b. kdo má možnost odevzdá uvedené materiály v bodu a) nafocené, 

naskenované na: 

 e-mail zluta.skolka@seznam.cz 

 nebo při přebírání nových materiálů v pondělí 
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2. On-line vzdělávání (dálkové připojení – web, telefon) 

 Zasílání výukového materiálu učitelem školy prostřednictvím dálkového přístupu 

vždy v pondělí od 12.30 do 14.00 na: 

a. e-mail zákonný zástupců 

b. web MŠ – oddíl AKTUALITY (identický materiál jako e-mailem) 

 možnost telefonického kontaktu učitel – zákonný zástupce, učitel – dítě vždy 

v pondělí od 12.30 do 14.00 na tel. 775 588 947 

 povinné odevzdání splněných materiálů předškolního vzdělávání učitelům MŠ 

k založení: 

c. při znovuotevření běžného provozu školy – vyplněné pracovní listy, 

stručný zápis o splněných aktivitách dítěte v zaslané tabulce (splnilo bez 

problému a samo, splnilo s dopomocí, nesplnilo) 

d. kdo má možnost odevzdá uvedené materiály popsané v bodu a) nafocené, 

naskenované, popřípadě videozáznam na: 

 e-mail zluta.skolka@seznam.cz 

 

B. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

1. Poskytnutí poradenské pomoci školy na telefonu  

 Ředitelka školy: 733 161 206 v pracovní dny od 8.00 do 12.00 

 Učitelka: 775 588 946 v pracovní dny od 12.30 do 14.00 

2. Poskytnutí využití speciálních učebních pomůcek a kompenzačních pomůcek 

k zapůjčení 

3. Poskytnutí speciálně pedagogické péče na telefonu 

 Učitelka: 775 588 946 v pracovní dny od 12.30 do 14.00 

 

C. Vzdělávací činnost – doporučení pro rodiče 

1. Zpracování podkladů předané školou. Návrhy činností vycházejí ze Školního 

vzdělávacího programu. Záznam o splněných aktivitách učiňte do přiložené tabulky. 

2. Průběžné aktivity formou hry. 

Dopřejte dětem dostatek pohybu, choďte do přírody, kdy nejsou lidé - přeskakujte 

překážky, choďte na nerovném povrchu, zkoušejte rovnováhu, stavějte domečky u 

kořenů stromů, cestou komentujte dopravní značky - jaký mají geometrický tvar, 

barvy. Využijte míč, švihadlo, kolo, poslouchejte zpěv ptáků. Doma je zapojte 
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především do sebeobsluhy - při hygieně, oblékání, zavazování tkaniček, mazání 

chleba, krájené zeleniny, navlékání korálků, modelování, stříhání, Hrajte společenské 

hry - pexeso, Člověče nezlob se, Dobble..  Hrajte slovní fotbal, nezapomeňte 

procvičovat logopedii - ta je pro vstup do školy nejvíc potřebná. Hodně s dětmi mluvte 

- vysvětlete jim citlivě, jaká je situace, čtěte jim, nuťte je vyprávět např. děj pohádky - 

povídejte si o ní. 

 

 

 

V případě, že bude mít některý zákonný zástupce dítěte vzdělávajícího se v povinném 

předškolním roce zájem o zajištění obědů v souladu s doporučením MŠMT, nechť tuto 

skutečnost sdělí nejpozději ředitelce školy. Dopředu však avizujeme, že obědy nebude 

zajišťovat naše mateřská škola, ale pro všechny MŠ na území města bude v případě zájmu 

rodičů vařit a vydávat obědy jedna centrální školní jídelna, a to především z  personálních a 

ekonomických důvodů. 

 

 
Děkuji 

 

V Jablonci nad Nisou, dne 3. 3. 2021 

Ředitelka školy: Bc. Renata Kolischová 

 

 

 

 

 


