
   POKYNY PRO DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ       

         Vážení rodiče,

         dovolte, abych se na vás obrátil s informacemi, které se týkají vzdělávání vašich dětí v období, 
kdy jsou uzavřeny mateřské školy.

        Školský zákon stanovuje povinnost distančního vzdělávání nejen pro žáky základní školy, ale i 
děti,  pro které je předškolní vzdělávání povinné, tedy pro ty, kteří v příštím školním roce zahájí 
docházku na ZŠ.  Škola má povinnost toto vzdělávání zajišťovat a účast na něm je sledována a 
evidována.

          Z pokynů, které jsme obdrželi, vyplývají zásady, jak toto vyučování uskutečňovat. Jde o to 
nastavit rozumná pravidla, která budou respektovat jednak potřebu tohoto vzdělávání a jednak 
možnosti rodin a samotných dětí s ohledem na jejich věk a schopnosti a na složitou situaci, ve které 
se kvůli pandemii nacházíme.

          Distanční vzdělávání bude organizováno takto:

1. Předávání pokynů a úkolů na týdenní období bude možné po vzájemné dohodě těmito způsoby:

  a) prostřednictvím webových stránek školy, jak je prováděno u žáků ZŠ

 b) prostřednictvím nově zřízených e-mailových adres

 c) dovezením úkolů v papírové podobě do vašeho bydliště (závisí na protiepidemických opatřeních a 
momentální situaci)

d) přes Google učebnu (možné setkání s paní učitelkou 1x týdně) přes odkaz: 
https://classroom.google.com/ Odkaz na meet 
konferenci: https://meet.google.com/lookup/ag3ea7dvkl?authuser=0&hs=179

Pokyny pro připojení najdete na webových stránkách školy

2. Vracení vypracovaných úkolů těmito způsoby:

  a) zasláním elektronicky prostřednictvím e-mailu  nebo přes Google učebnu

 b) dodáním práce do školy (do kanceláře školy na zámku) nebo do schránky MŠ

 c) odevzdáním vypracovaných úkolů ve vašem bydlišti při předávání úkolů na další období (opět 
podmíněno aktuálními protiepidemickými pravidly)

3. Bude se jednat hlavně o úkoly zaměřené na rozvoj grafomotorických dovedností, výtvarného 
vyjadřování a další realizovatelné činnosti přípravy na školní docházku. Rozsah práce nebude velký, 
doba plnění úkolů by neměla být delší než 30 minut denně. Z činnosti se bude možné omluvit 
například ze zdravotních důvodů.

4. Úkoly budou zveřejňovány nebo předávány vždy začátkem týdne, poprvé v pondělí 15. 3. 2021. 
Tento způsob distanční výuky bude uskutečňován do konce období uzavření MŠ.

5. V případě vašich dotazů nebo podnětů a připomínek nás kontaktujte. Volejte nebo pište na adresy 
p. učitelek nebo p. asistentky nebo přímo vedení školy (724181625, reditel@skolachanovice.cz).

        Děkuji za spolupráci, vstřícnost a pochopení a věřím, že společně všechno zvládneme.

        Přeji všem mnoho sil a zdraví. Mgr. Josef Štěrba, ř. š.
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