
Distanční vzdělávání v MŠ Laudova se speciálními třídami 

Doporučení pro mateřské školy MŠMT 

 U dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, je distanční výuka založena na 

komunikaci učitele a rodičů, doplněné o občasný přímý kontakt učitele s dítětem. Těžiště 

vzdělávání spočívá především v inspirativních tipech na společné aktivity dětí a rodičů v 

domácím prostředí, na tvoření, čtení, didaktické hry, pohybové aktivity, společný poslech 

hudby atd. Vzhledem k věku je dostačující, pokud učitelé prostřednictvím domluvené 

komunikační platformy (případně papírovou formou) předávají jednou týdně rodičům tipy na 

tematicky zaměřené aktivity vhodné pro domácí prostředí. 

V mateřské škole 

V naší MŠ probíhá distanční vzdělávání pro předškolní  děti (5-6leté) formou vzdělávací 

nabídky v papírové podobě na jednotlivých pracovištích. Rodič má možnost kdykoliv po 

předchozí domluvě s vedoucí MŠ navštívit školu a vyžádat si materiály ke vzdělávání svého 

dítěte. Dále rodič může vycházet z našeho projektu „Předškolák“ zveřejněného na webových 

stránkách MŠ pod odkazem PŘEDŠKOLÁK 
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U takto malých dětí není vhodné realizovat synchronní on-line výuku déle než 30 min. denně, 

pro udržení sociálního kontaktu a motivaci postačují 1-2 on-line setkání učitele s dítětem 

týdně. To však za předpokladu, že rodina dítěte má k dispozici potřebné technické vybavení. 

V případě realizace skupinových hovorů např. prostřednictvím mobilních telefonů rodičů je 

vhodné rozdělit předškolní děti do menších, tří až pětičlenných skupinek, ve kterých má 

konkrétní dítě více prostoru pro vlastní komunikaci a které umožňují lépe udržet pozornost. 

V mateřské škole 

V naší MŠ zabezpečujeme kontakt  dětí s MŠ prostřednictvím emailů od učitelky rodičům, 

zadávání úkolů a inspirací aktivit a zároveň přehledem co se ve třídě děje, co se probírá, 

s čím ostatní děti pracují, co prožívají. Vzájemné přeposílání fotografií – o dění ve třídě a 

naopak, vyfocené výtvory dětí, které vytvořily doma s rodiči či jejich venkovní aktivity. 

Při komunikaci je naší prioritou srozumitelnost a jasnost při zadání úkolů. Úkoly 

vypracované dětmi nejsou vymahatelné, ale po domluvě s rodiči se snažíme o zpětnou vazbu. 

Úkoly jsou zadávány v přijatelné a zábavné formě, abychom u dětí podporovali chuť se 

vzdělávat a učit. 
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Není potřeba stanovovat hodinový rozsah ani časové vymezení distanční výuky. Vzdělání 

probíhá v souladu s RVP PV a ŠVP dané školy, avšak ne nutně v plné míře. Z hlediska 

obsahu vzdělávání mohou být východiskem pro přípravu nabídky rozvojových aktivit pro 

děti, resp. rodiče, vlastní zdroje pedagogů, které využívají i pro vzdělávání v běžném režimu a 



budou zveřejněny na webových stránkách školy. Při zveřejňování podkladů je třeba dbát na 

dodržování autorských práv. 

Pro děti v posledním povinném roce předškolního vzdělávání je důležitá systematická 

příprava na vzdělávání v základní škole, do níž za několik měsíců nastoupí. Na základě 

deficitních oblastí školní připravenosti konkrétního dítěte je vhodné zadávané aktivity 

individualizovat tak, aby u něj cíleně rozvíjely např. grafomotoriku, matematické představy, 

sluchové vnímání apod.  

V mateřské škole 

Naši pedagogové jsou schopni zadávat úkoly optimální obtížnosti – v obecné rovině pro 

všechny předškoláky i individuálně předávat úkoly „šité na míru“ jednotlivým dětem, zvláště 

pak dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. 
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Doporučení učitele by měla vycházet z hodnocení individuálních vzdělávacích pokroků 

jednotlivce. Žádoucím postupem mateřských škol tak bude nejen nabídka rozvojových aktivit 

pro všechny, ale také aktivit individuálně cílených, které by co nejlépe odpovídaly potřebám 

konkrétního dítěte. 

V mateřské škole 

Nabízíme individuální konzultaci s třídními učitelkami k distančnímu vzdělávání – o tom, co 

se vám společně doma daří, nedaří; s čím potřebujete poradit, na co se zaměřit. 

Naším cílem je Vás ani Vaše dítě nepřetěžovat, nenudit a neunavovat zbytečnými úkoly. 

Nabízet činnosti, které budou dětem přinášet radost. 

Odkaz: 

ČT Edu pro předškolní děti: https://t.ly/z5va 

NÚKIB, E-kurz Vanda a Eva v online světě: https://t.ly/mwH2 

NPI ČR, Podpora dětí s OMJ v MŠ distanční formou: https://t.ly/3DPK 

https://e-predskolaci.cz/blog/ 

Hry pro děti, omalovánky, pohádky | Dětský-web.cz (detsky-web.cz) 

https://www.logopedonline.cz/logopedické-pomucky/cviceni-ke-stazeni/ 

http://www.maminkam.cz/pracovni-listy-pro-predskolaky 

http://www.sikovny-cvrcek.cz/pracovni-listy-predskolaci 

https://www.predskolaci.cz/category/pracovni-listy-cinnosti/grafomotoricke 

https://www.chytry-skolak.cz/26-predskolak 

https://www.detskestranky.cz/rubrika/pracovni-listy/barvy-a-tvary/kresleni-podle-tvaru/ 
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https://www.pracovnilistyzdarma.cz/ 

http://www.podhoubi.cz/materialy-ke-stazeni/ 

https://jdeteven.cz/cz/hry 
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