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MIMOŘÁDNÝ PŘEDŠKOLÁČEK – ŘÍJEN 2020 
PRO RODIČE DĚTÍ V POVINNÉM ROCE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

DISTANČNÍ VÝUKA – DALŠÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE 

MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNÍN 

Dobrý den, 

Přinášíme další informace ke vzdělávání na dálku v naší školce. Základní legislativní a 

organizační informace najdete v aktualizovaném školním řádu a v tomto mimořádném 

čísle časopisu upřesňujeme další podrobnosti. 
 

Děkujeme těm, kdo vyplnili dotazník a zaznačili své požadavky. Rozhodli jste se, zda si 

přejete dostávat materiály ke vzdělávání vašich dětí v tištěné nebo v elektronické 

podobě. Vašim požadavkům se budeme snažit vyhovět.  
 

Co víme až teď je, že elektronicky vám materiály budeme také posílat do prostředí 

aplikace Teams a ne na vaše soukromé emaily.  

Vy nám materiály také budete zpět vkládat do prostředí Teams (pokud se rozhodnete je 

odevzdat elektronicky). Bude to přehlednější pro vás i pro nás. Možná zjistíte jako my, 

že prostředí Teams je přehledné a bude vás navádět intuitivně.  
 

Patříte mezi ty, kdo chtějí mít materiály 

v tištěné podobě a případné videohovory 

nás učitelů s dětmi budete připojovat přes 

Teams? Potřebujete se přihlásit právě 

kvůli videohovorům: 

Patříte mezi ty, kdo chtějí obdržet, 

případně i odevzdat materiály 

v elektronické podobě a případné 

videohovory nás učitelů s dětmi budete 

připojovat přes Teams? Potřebujete se 

přihlásit kvůli materiálům i videohovorům: 

 

Všechny děti mají přihlašovací jméno ve tvaru prijmeni.jmeno@zskunin.cz 

Příklad: stastna.renata@zskunin.cz 

 

Heslo pro první přihlášení je Skolka.2, poté si heslo změňte  

nové heslo musí mít aspoň 8 znaků 

velké a malé písmeno, znak jako tečka nebo čárka apod. a ještě číslo 

 

POTŘEBUJETE PORADIT?  

můžete se učit sami na internetu: 

https://support.microsoft.com/cs-cz/teams?redirectSourcePath=%252fcs-

cz%252foffice%252fn%2525C3%2525A1pov%2525C4%25259Bda-k-microsoft-teams-

23156c0c-2c6e-49dd-8b7b-7c564b76508c&ui=cs-CZ&rs=cs-CZ&ad=CZ 

 

můžete, pokud máte, oslovit své starší děti, které se ve stejném prostředí učí na 

základce, určitě vám rády poradí 

 

můžete oslovit učitele na třídě a společně si předem domluvit setkání: vy u počítače, 

učitel u počítače a společně na telefonu 
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Pro ty, kdo zvolí elektronické materiály v prostředí Teams: 

Pokud bude vyhlášené povinné distanční vzdělávání (dozvíte se sms zprávou ze školky), 

budete mít v prostředí Teams nastavené termíny na odevzdání materiálů vypracovaných 

dětmi. 

Pokud budete žádat o dobrovolnou podporu (dítě je nemocné, doma z vašeho rozhodnutí, 

je na ozdravném pobytu….) a není vyhlášené povinné vzdělávání, uvedeme u materiálů 

termín odevzdání 31. 8. 2021 protože bez termínu to prostě nastavit nejde. Jen ať 

víte, že je to formální termín. Odevzdat úkoly ale můžete také dobrovolně.  

CO JE JEŠTĚ DOCELA FAJN? 

 Protředí Teams je pro nás i pro vás zdarma, 

 Ve stejném prostředí budou vaše děti případně pracovat i na základce v Kuníně, 

 Do prostředí Teams se můžete přihlásit na mobilu, tabletu, počítači, 

 Pokud dosud nemáte word, excel, poverpoint, díky přihlášení do Teams je získáte 

(sice v základní podobě, ale zdarma). 

 

Podrobná pravidla k distančnímu vzdělávání ve školním řádu 

https://zskunin.cz/w/wp-content/uploads/2020/10/radms.pdf 

 

A VĚŘTE:  

TAKÉ SE UČÍME NOVÉMU A MŮŽEME SE UČIT A INSPIROVAT SPOLEČNĚ 

 

 

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ PODZIMNÍ DNY PROŽITÉ VE ZDRAVÍ, UČITELÉ MŠ 

 

 




