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PŘEDŠKOLÁČEK – LISTOPAD, PROSINEC 2021 

MIMOŘÁDNÝ 
 

AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ V MŠ VZHLEDEM KE COVID-19 

Stále platí nošení ochrany dýchacích cest v prostorách školy. 

O případných dalších aktuálních opatřeních vás budeme informovat SMS zprávami.  
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Vážení rodiče, 

Je možné, že vzhledem k aktuální „covidové“ situaci bude realizováno distanční 

vzdělávání vašich dětí. Ve chvíli, kdy nastane, vás budeme informovat SMS zprávou. 

Povinné bude pro děti v povinném roce předškolního vzdělávání, pro předškoláky. 

Naše škola nabízí distanční vzdělávání i pro děti mladší, ale rodiče musí být aktivní 

(s učitelem si to dohodnout – pokud dítě delší dobu chybí v MŠ pro nemoc, karanténu…, 

nebo sledovat nabídku na webových stránkách školy – to v případě uzavření celé MŠ…).  

Všeobecný přehled o distančním vzdělávání v naší školce získáte ve školním řádu 

a v analýze, kterou přikládáme.  

INFORMACE O PLATFORMĚ TEAMS – KOMUNIKAČNÍM 

PROSTŘEDÍ, KTERÉ JSME ZVOLILY PRO DISTANČNÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ A PROČ PRÁVĚ TEAMS 

UMOŽŇUJE NÁM SI S VÁMI PSÁT, INFORMOVAT VÁS, VKLÁDAT MATERIÁLY 

V RŮZNÝCH FORMÁTECH (FOTKY, VIDEA, PDF….) I ZPĚTNÉ VAZBY A PROPOJIT SE 

S VÁMI A DĚTMI VIDEEM, PRO ŠKOLY JE BEZPLATNÁ 

PROSTŘEDÍ JE PREZENTOVÁNO JAKO BEZPEČNÉ A PO 2 LETECH UŽÍVÁNÍ JSME 

NEZAZNAMENALY RIZIKO 

PRO KAŽDÉ DÍTĚ SE NÁM TVOŘÍ SOUHRN POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ A 

MATERIÁLŮ A ZPĚTNÝCH VAZEB  

(V EMAILECH JSME TOHO NEMOHLY DOSÁHNOUT) 

STEJNOU PLATFORMU UŽÍVÁ I ZÁKLADNÍ ŠKOLA V KUNÍNĚ, POKUD SE TEDY 

NAUČÍTE V PROSTŘEDÍ TEAMS PRACOVAT VE ŠKOLCE, UŽ TO BUDETE UMĚT PRO 

PRÁCI SE ŠKOLÁKEM 

 

JAK NA TEAMS? 

DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY UŽ V PROSTŘEDÍ PRACOVALY, 

MAJÍ NASTAVENÁ PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNA A HESLA 

OVĚŘTE, ZKONTROLUJTE SI PŘIHLÁŠENÍ 

KONTAKTUJTE NÁS V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ S PŘIHLÁŠENÍM 



ZŠ A MŠ KUNÍN, ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA, WEB ŠKOLY zskunin.cz 

3 
 

NOVÍ LETOŠNÍ PŘEDŠKOLÁCI 

STÁHNĚTE SI APLIKACI TEAMS DO MOBILU, ZABLETU, POČÍTAČE 

K APLIKACI JSOU DOSTUPNÉ NÁVODY K POUŽITÍ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY 

PODPORY KONTAKTUJTE UČITELE NA TŘÍDĚ 

ZADEJTE UŽIVATELSKÉ JMÉNO VE TVARU: 

prijmeni.jmeno@zskunin.cz 

(např. novakova.eliska@zskunin.cz) 

HESLO PRO PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ JE Skolka.2 

POKUD BUDETE POTŘEBOVAT, PODPOŘÍME VÁS S PRACÍ V APLIKACI 

I S PŘIHLÁŠENÍM – KONTAKTUJTE UČITELE NA TŘÍDĚ.  

POKUD PŘIHLÁŠENÍ ÚSPĚŠNĚ ZVLÁDNETE, INFORMUJTE NÁS TAKY, 

RÁDY SE BUDEME RADOVAT S VÁMI 

 

RODIČE  

INFORMACE O DISTANČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ, HLAVNĚ 

PŘEDŠKOLÁKŮ (DĚTÍ V POVINNÉM ROCE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ) 

NAJDETE NA WEBU ŠKOLY, VE ŠKOLNÍM ŘÁDU MŠ.  

zskunin.cz → Dokumenty → Školní řád MŠ nebo odkaz 

https://zskunin.cz/w/wp-content/uploads/2021/03/radms.pdf 

 

 

DOPORUČENÍ ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE K DISTANČNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ  

DOKUMENT:  

https://csinewsletter.ecomailapp.cz/public/show/45951/61/168a5053fd1ad3

ec7e55c5e1f18f0c71 ZDE PLNÉ ZNĚNÍ 

POŽADAVEK A ANALÝZA  

(CO POŽADUJE INSPEKCE A JAK TO MÁME NASTAVENO V NAŠÍ MŠ): 

mailto:prijmeni.jmeno@zskunin.cz
mailto:novakova.eliska@zskunin.cz
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VEDENÍ MŠ PODPORUJE PEDAGOGY, KTEŘÍ ZAJIŠŤUJÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ 

V DOBĚ KARANTÉNY 

Distanční vzdělávání je organizačně a metodicky koordinováno: ano, popis ve školním řádu 

Pedagogové mají potřebná zařízení pro vzájemnou komunikaci mezi sebou, s vedením školy, 

s rodiči i s dětmi: ano, služební mobily a notebooky 

Učitelé mají zajištěno připojení ke zvolené jednotné komunikační platformě: ano 

Přístupové údaje a hesla jsou aktuální: ano 

Všichni vědí, na koho se obracet pro případnou technickou podporu a pomoc: ano 

 

MŠ PROSTŘEDNICTVÍM RŮZNÝCH CEST UDRŽUJE INTENZIVNÍ KONTAKT 

S RODIČI DĚTÍ 

Způsob poskytovaného vzdělávání se MŠ snaží nastavit tak, aby vyhovoval většině rodičů a aby 

zohledňoval materiálně – technické vybavení v rodinách a jejich vybavení technikou: ano, nabídka 

vzdělávání a konzultací v aplikaci Teams nebo při osobním setkání za dodržení aktuálních opatření, 

vlastní tisk materiálů nebo předání tištěných materiálů za dodržení aktuálních opatření 

Využívání jednotné komunikační platformy, se kterou umí všichni uživatelé zacházet:  

       mobily (SMS zprávy, hovory) – ano,  

       aplikace Teams – je nutné zajistit proškolení a přihlášení rodičů nových předškoláků 

MŠ respektuje v přiměřené míře potřebu časové flexibility v rodinách: ano, časy při propojení 

dětí jsou konzultovány, upravovány dle možností rodin (rodinám se školáky nabízíme propojení 

předškoláků odpoledne, přizpůsobujeme se práci z domova rodičů…. vytváříme dohody…) 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA VYUŽÍVÁ VHODNÉ KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDÍ 

MŠ využívá různé formy distančního vzdělávání (synchronní, asynchronní – popsáno ve školním 

řádu), zadává vzdělávací nabídku písemně, telefonicky, případně osobně: ano, dle dohody se ZZ 

Děti plní úkoly různého zaměření: ano (ne jen pracovní listy…ale i pohybové úkoly, vyhledávání, 

objevování, tvoření, didaktické hry..) 

Synchronní online setkání, kdy je učitel propojen s dětmi ve stejném čase, zejména pro udržení 

sociálního kontaktu a motivace, jsou realizována přibližně 2x týdně a netrvají déle než 30 minut) 

Komunikace ze strany MŠ je podporující, vstřícná i motivující k udržení kontaktu a zájmu dětí a 

rodičů a vzdělávací aktivity: věříme, že ano 
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MŠ SE SNAŽÍ O PŘÍMÝ KONTAKT S DĚTMI A O PROPOJOVÁNÍ DĚTÍ 

NAVZÁJEM 

Distanční vzdělávání je založeno na komunikaci učitelů a rodičů doplněné o občasný přímý kontakt 

učitele s dítětem a mezi dětmi navzájem (formou skupinových hovorů s celou třídou nebo 

v malých skupinkách v počtu 3-5 dětí přispívá k sociálnímu kontaktu dětí a k podpoře 

vrstevnických vztahů): ano 

Pokud je to vhodné, je podporována a metodicky řízena práce v on-line prostředí v menších 

skupinkách rodičů a dětí: ano 

Děti a rodiče mohou sami navrhovat témata, kterým by se chtěli věnovat: ano (ale předem, ať má 

učitel možnost se připravit) 

Děti spolu s rodiči plní úkoly a vzájemně si sdělují svá zjištění a výsledky své práce: ano 

Učitelé vnímají osobní pohodu jednotlivých dětí a monitorují případné ohrožení dítěte: dle 

možností ano 

V případě potřeby je škola připravena ve spolupráci s rodinou vyhledat příslušné odborníky 

(poradny, OSPOD apod.): ano 

 

MŠ NABÍZÍ RODIČŮM KONZULTACE A PODPORU PŘI VZDĚLÁVÁNÍ 

Rodiny nepřetěžujeme, ale metodicky vedeme k zapojení dětí do běžných činností: ano, ale 

musíme komunikovat o vhodné míře pro každou rodinu…. co je pro někoho moc, druhý vnímá jako 

málo….komunikujeme, vyjasňujeme, vyjednáváme…. 

Vzdělávací nabídka je spojena s běžnými domácími činnostmi (pomoc dětí při vaření, stolování, 

zahradničení, uklízení…): zpravidla ano 

Vzdělávání není zaměřeno jen na rozumové činnosti, ale i na tvoření a praktické činnosti, četbu, 

poslech…aj.: ano 

Škola nabízí pomůcky pro vzdělávání, pokud je rodiče nemají a pokud jsou pro vzdělávání dítěte 

potřeba: ano, dle dohody s rodiči 

 

MŠ POSKYTUJE INDIVIDUALIZOVANÉ PODNĚTY K ROZVOJI JEDNOTLIVÝCH 

DĚTÍ 

Způsob vzdělávání je přizpůsoben podmínkám, které děti pro vzdělávání mají: ano, dle výsledků 

komunikace s rodiči 



ZŠ A MŠ KUNÍN, ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA, WEB ŠKOLY zskunin.cz 

6 
 

Jsou zařazovány aktivity individuálně zacílené, dle rozvoje a zájmu dítěte: ano 

Rodiče a děti dostávají k aktivitám, které zrealizovali, od učitele vždy konkrétní popisnou 

zpětnou vazbu s náměty využitelnými pro další práci: ano, pokud řešení úkolů odevzdají, pošlou 

(vyplněný pracovní list, výtvarnou práci, fotku činností, nahrávku, video…) – učitel může vycházet 

z toho, co může popsat…. zpětnou vazbu poskytujeme vždy, s ohledem na časové možnosti učitele 

(může se stát, že učí i distančně, i prezenčně..). Navíc k úkolům a návrhům činností zpravidla 

informujeme, co se danou aktivitou dítě právě učí.  

 

ZVÝŠENOU POZORNOST MŠ VĚNUJE DĚTEM V POVINNÉM PŘEDŠKOLNÍM 

VZDĚLÁVÁNÍ 

Škola informuje rodiče, že jejich děti, jsou-li v povinném roce předškolního vzdělávání, mají 

povinnost se distančně vzdělávat: ano, SMS zprávou 

Pravidla pro distanční vzdělávání jsou nastavena ve školním řádu (způsob komunikace, organizace, 

omlouvání neúčasti, způsoby hodnocení): ano. 

 

KONTAKTY NA SLUŽEBNÍ EMAILY NA UČITELE: 

SLUNÍČKA 

stastna.renat@zskunin.cz 

kruppova.veronika@zskunin.cz 

lickova@zskunin.cz 

BERUŠKY 

hanzelkova@zskunin.cz 

pelcova@zskuninc.z 

ŽABIČKY 

bielova@zskunin.cz 

pelikanova@zskunin.cz 

 

RYBIČKY 

holisova@zskunin.cz 

JSME PŘIPRAVENY NA KOMUNIKACI S VÁMI, UČITELKY MŠ 
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