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PRO DĚTI, KTERÉ MAJÍ VZDĚLÁVÁNÍ POVINNÉ
• Pokud je vaše dítě v posledním ročníku mateřské školy a
připravujete se k zápisu do ZŠ, je pro vaše dítě vzdělávání
povinné.
• Právo a povinnost distančního vzdělávání vyplývá ze Školského
zákona, §184
• Mateřská škola poskytuje dálkové (distanční vzdělávání) dětem,
které se nemohou vzdělávání účastnit v mateřské škole z důvodu
uzavření třídy či celé mateřské školy (např.karanténa).
• Také je poskytováno pokud chybí 50% dětí, které mají vzdělávání
povinné.

Rodiče a zákonní zástupci dětí, seznamte se:
• Snahou naší mateřské školy je, abychom vás nezahltili
povinnostmi, ale doporučili vám aktivity a činnosti pro vzdělávání
vašich děti v domácím prostředí.
• K jednotlivým činnostem používejte běžně dostupné hry a
předměty, které najdete u vás doma, nebo si je mohou děti samy
připravit.
• Učitelky budou dle potřeby tyto aktivity doplňovat o novinky
• Pokud si nebudete vědět rady, ozvěte se nám, rádi vám
pomůžeme.

Vzdělávání dětí rozdělujeme do pěti oblastí:
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Podrobnější informace o RVP PV (Rámcový vzdělávací program pro
předškolní vzdělávání najdete na www.msmt.cr)

Co naše mateřská škola vám a dětem nabízí?
• Distanční vzdělávání dětí rozdělené do všech pěti oblastí
• Návody a nápady pro práci s dětmi
• Odkazy na jiné webové stránky, které připravují kvalitní
vzdělávací obsah
• Doporučení
• Přípravu k zápisu do ZŠ

Nabídka aktivit –

připravena podle měsíců

Jednotlivé vzdělávací aktivity budou připraveny podle témat našeho
vzdělávacího programu

„Za

vším hledej slunce“

• „ Když sedíme spolu u jednoho stolu“ (prosinec)
• „ Co se děje v zimě s námi, zvířaty a rostlinami“ (leden, únor)
• „ Než se nám jaro narodí“ (březen, duben)

Doporučení
Naším cílem není, aby děti plnily aktivity na PC
• Doporučujeme, aby si děti samostatně připravovaly pomůcky.
• Některé aktivity můžete plnit v přírodě.
• Je na vás, zda splníte vše, nebo jen některé činnosti.
• Můžete dítěti založit portfolio s obrázky či fotografiemi.
• Můžete dětem založit kalendář a do něj zaznamenávat splněné
aktivity a jiné činnosti
• „Dospěláci“ vyzkoušejte změnu- staňte se dětmi a děti budou učit
vás

Přání
Přeji vám mnoho sil a zdraví, ať společně překonáme tyto nelehké
chvilky. Jak se bude vyvíjet situace nikdo z nás nedokáže
odhadnout, ale doufáme, že se opět v naší školce budeme setkávat
na společných akcích, vystoupeních a výletech.
Přejeme si, aby školka byla opět plná dětí a všichni jsme se mohli
na výchově a vzdělávání vašich dětí podílet.
Mgr. M.Trejtnarová, ředitelka

