
Vážení rodiče.  

Jarní prázdniny pomalu končí a od 8.3.2021 začne distanční vzdělávání pro děti s povinnou předškolní 

docházkou. Náměty, úkoly a inspirace budou vkládány na webové stránky školy a byla zřízena také 

WhatsApp skupina. Využívat budeme i školní facebook. Vzhledem k tomu, že je distanční vzdělávání 

pro děti s povinnou předškolní docházkou povinné, musí škola zajistit přehled docházky těchto dětí. 

Pokud se tedy stane, že bude vaše dítě např. nemocné a nebude moci distanční vzdělávání plnit, 

prosím o zaslání omluvenky přes web školy, tak jako při běžném provozu. 

 

Jak to tedy bude probíhat? 

ŠKOLNÍ WEB: Budeme vkládat pracovní listy  a úkoly k tisku– povinné vypracování 

WHATSAPP SKUPINA A ŠKOLNÍ FACEBOOK: Na tyto sociální sítě budeme souběžně vkládat stejné 

úkoly, nápady, náměty, videa.  Je to z toho důvodu, že někteří rodiče používají pouze školní facebook 

(MŠ Vladivostocká - diskuze, dotazy, informace......prostě co vás zajímá), jiní zase pouze WhatsApp. 

Zkontrolujte prosím, že jste v jedné z těchto sociálních sítí aktivní.  

Rodiče, kteří nemají možnost tisku, si budou úkoly vyzvedávat ve škole vždy v pondělí od 10:00- do 

12:00. Kdo má, či nemá možnost tisku škola zjišťovala v listopadu 2020. Máme tedy tuto zprávu od 

všech zákonných zástupců. Pokud došlo v tomto směru ke změně, informujte školu prostřednictvím 

e-mailu. 

Plánujeme i on- line setkání, o kterém vás budeme včas informovat. 

  

Jak doložíte přítomnost dítěte na distančním vzdělávání? 

1. Založíte vašemu dítěti distanční deník. (notýsek, sešit, nebo jen listy papíru). Vyznačíte a 

datujete jednotlivé dny (mimo víkendu) a na každý den uděláte jednoduchý zápis (stačí 

heslovitě) co jste v daný den splnily z distanční výuky. Můžete psát i to, co bylo uděláno nad 

rámec distanční výuky � (vycházka, cvičení, logopedická chvilka, omalovánky, společné 

vaření..…..)Tento distanční deník pak odevzdáte ve škole, po jejím otevření. 

 

2. Vypracované pracovní listy, výtvarné, nebo jiné zadané úkoly založíte a odevzdáte ve škole, 

po jejím otevření. Co nelze vytisknout a vyplnit (písničky, básničky, cvičení, pokusy….atp., 

pouze zapíšete splnění do distančního deníku dítěte.  

 

3. Pokud bude vloženo více výtvarných, nebo hudebních úkolů v jednom týdnu, mají děti 

povinnost splnit alespoň jeden z nich (jeden hudební, jeden výtvarný…atd.) a zapsat do 

distančního deníku.  

 

Všem přeji pevné zdraví………. 

 

Alena Forejtová,DiS. 

ředitelka mateřské školy 


