
E – VÝUKA, DISTANČNÍ VÝUKA JE POVINNÁ PRO PŘEDŠKOLÁKY, 

ale naše odkazy a materiály můžou využít i rodiče „nepředškoláků“. 

Vážení rodiče,  

od středy budou na naší E-Výuce připojeny odkazy na naše tři předškolní třídy:  
Vodníci, Čerti a Berušky.  
Distanční výuka v MŠ je určena pro děti, které se vzdělávají povinně (tzn. 
povinná pro děti, které ve školním roce 2020/2021 dovrší věku 6 let, a děti s 
odloženou školní docházkou).  
 
Zákonní zástupci těchto dětí mají povinnost zapojit se do výuky a spolupracovat 
se školou. 
 
Způsob poskytování distančního vzdělávání MŠ Praha 9 – Hloubětín, 
Zelenečská 50: 
V rámci distančního vzdělávání budou pro všechny předškolní 
děti připraveny úkoly na E-Výuce. 

 Děti si pracovní listy a zadané úkoly budou plnit samy pod dohledem a 
pomoci rodičů. 

 Vypracované materiály přinesou v deskách po návratu do MŠ, k založení 
do portfolií dětí. 

 
Tudíž materiály pro práci s dětmi najdete nejenom pod jednotlivými měsíci, ale 
hlavně na odkazu své třídy. Jelikož předškolní výuka je povinná, je Vaší povinností 
s dětmi pracovat i při uzavření školky právě přes naši Distanční E-Výuku. Nebude 
probíhat online, ale zadáváním prací v jednotlivých oblastech pod jednotlivé 
třídy, kam spadáte. Paní učitelky vždy na týden připraví to, co byste měli během 
týdne zvládnout.  Jakmile bude navrácena normální výuka, vrátí se do řádného 
stavu, vezmou děti vše, co dělaly doma s Vámi, svým paním učitelkám ukázat. 
Samozřejmě můžete pracovní materiály čerpat i z jednotlivých měsíců. Čím více 
podnětů, tím lépe. Na E – výuku přidáme i odkazy na zajímavé stránky na webu, 
knížky, online výuku… Vše budeme přidávat průběžně. 

Vaše děti budou distanční e-výukou zabaveni, a zároveň bude splněna povinnost 
v přípravě ke školní docházce, která je považována za velmi důležitou. 

Vy sami nejlépe víte, v čem Vaše děti potřebují popostrčit, co by se ještě mohly 
naučit, aby první třídu bezproblémově zvládly.  



Pokud mohu za sebe, vyzvu Vás ještě k obyčejnostem – například využít čas na 
nácvik-zvládnutí jíst příborem a hlavně správně příbor držet, či zavazování 
tkaniček, práce s nůžkami – vystřihování, práce s modelínou či těstem, čtení 
knížek, povídání si o čemkoliv, hraní stolních her, masáží – děti umí ze školky – 
nechte se navzájem namasírovat, malování kamínků a schování po okolí na 
vycházce a zároveň hledání nových kamínků atd. … 

Držte se, buďte hlavně zdraví, využijte chvil s dětmi k společným aktivitám…              
Vaše ředitelka, Zychová Helena 

 

 

 


