
Vážení rodiče dětí s povinnou předškolní docházkou, 

od pondělí 19. 10. bude v naší mateřské škole uskutečňována tzv. smíšená výuka. Pro děti, které jsou 

z důvodu nouzového stavu nebo nemoci odhlášeny z pobytu v MŠ, budeme na webových stránkách 

v záložce VČELIČKY zveřejňovat vzdělávací nabídku. Jejím obsahem budou náměty pro vzdělávání 

s rodiči a bude vycházet z činností, kterým se věnujeme v příslušném vzdělávacím okruhu s ostatními 

dětmi v MŠ.  

Nabídka bude označena číslem a názvem integrovaného bloku a datem týdne  

Části vzdělávací nabídky: 

• Básnička, písnička nebo krátký příběh 

• Pracovní list pro procvičení správného držení tužky a uvolňování ruky – GRAFOMOTORIKA 

• Pracovní list pro rozvíjení vnímání, logického myšlení nebo předmatematických dovedností 

• Námět na výtvarné nebo pracovní činnosti 

• Námět na pohybovou aktivitu 

Vzdělávací nabídka bude zveřejněna vždy v pondělí. Tento den si ji také můžete vyzvednou v MŠ 

v hodinách, kdy obvykle přivádíte nebo odvádíte děti. Odevzdávat zpět do MŠ budete jen pracovní 

listy. Zprávu o splnění ostatních úkolů můžete poslat na e-mail: skolkabityska@zsob.cz nebo připojit 

krátkou psanou zprávu k pracovním listům. V případě výrobků můžete přiložit obrázek nebo fotografii, 

k ostatním částem stačí krátká věta o tom, jestli jste splnili, co se Vám a dětem podařilo, z čeho jste 

měli radost. Můžete připojit i svůj názor na nabízené činnosti. 

Pracovní listy označte prosím křestním jménem dítěte a číslem vzdělávací nabídky. V případě osobního 

odevzdání můžete použít také poštovní schránku na bráně školky. Nebo odevzdáte při vyzvedávání 

dalších úkolů. V případě použití e-mailu můžete pracovní listy oskenovat nebo vyfotit – do předmětu 

zprávy napište křestní jméno dítěte a číslo vzdělávací nabídky. 

V období podzimních prázdnin – 26. 10. – 30. 10. nebudeme nabízet náměty pro výuku na dálku. O 

ukončení smíšené výuky budete včas informováni. Bude záležet na daných vládních opatřeních. 

 

Několik dalších informací: 

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE – VÝUKA NA DÁLKU 

Novela školského zákona č. 349/2020 Sb. stanovuje v § 184a1 zvláštní pravidla při omezení 

osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách. Co to tedy pro praxi v mateřských školách 

znamená? 

1. Pokud jsou naplněny důvody uvedené v odst. 1 § 184a školského zákona je mateřská škola 

povinna zajistit dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, vzdělávání distančním 

způsobem. 

2. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, má povinnost se vzdělávání distanční 

formou účastnit. 

3. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem 

přizpůsobí škola podmínkám dítěte pro toto vzdělávání. 
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4. Vzdělávání distančním způsobem mateřská škola uskutečňuje podle Rámcového 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a školního vzdělávacího programu 

v míře odpovídající okolnostem. 

 

1) § 184a Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách 

(1) Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení 

mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o 

ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků nebo studentů z nejméně jedné 

třídy, studijní skupiny, oddělení nebo kursu ve škole nebo většiny dětí, pro které je předškolní 

vzdělávání povinné, z mateřské školy nebo z odloučeného pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, ve 

které se vzdělávají pouze tyto děti, poskytuje škola dotčeným dětem, žákům nebo studentům 

vzdělávání distančním způsobem. 

https://www.msmt.cz/metodika-pro-distancni-vzdelavani 
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