
Vážení rodiče,  

v souvislosti s uzavřením mateřských škol a povinnou distanční výukou předškoláků bychom 

Vás rádi seznámili s materiálem, který je zaměřen na vzdělávání a rozvoj předškoláků (ale 

nejen jich) před vstupem do základní školy. Materiály Vám poskytla NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. a 

to bezplatně až do 30.4.2021. Tato nabídka je přístupná jak pedagogům, tak rodičům.  

Předkládáme Vám ji, pokud byste si s dětmi chtěli vyzkoušet něco nového, nabídnout jim 

něco nového.  

Nabízíme: 

Vzhledem k aktuální situaci nabízíme možnost bezplatného přístupu k interaktivní 

pracovní učebnici Zápis je tu až do 30. 4. 2021 – spustíte ji snadno zde. Publikace obsahuje 

základ, který by měl znát každý předškolák, a je pomocníkem v přípravě na blížící se zápis do 

1. ročníku ZŠ. 

Velkou výhodou také je, že pedagogové i rodiče mohou z MIUč+ (multimediální interaktivní 

učebnice) až do 30. 4. 2021 zdarma tisknout dvoustrany i jednotlivá cvičení – videonávod 

zde. 

Pro plné využívání i dalších MIUč+, které lze spustit na tabletech, počítačích, interaktivních 

tabulích apod., je možné zaregistrovat se na ucebnice.online. 

Aktuální informace o naší řadě pracovních učebnic pro MŠ jsou k dispozici na 

webu Předškolák. 

A co jsme pro předškoláky připravili nového? 

 MIUč+ Zápis je tu jsme aktualizovali o interaktivní cvičení: karty z klobouku (zobrazit 

příklad cvičení) a poznávací karty (zobrazit příklad cvičení).  

 Připravujeme sadu tří pracovních učebnic Škola je tu (Cesta k poznávání a čtení, Cesta k 

psaní a Cesta k počítání) pro předškolní přípravu od 5 let, které jsou tematicky propojeny 

pohádkami. Už dnes jsme Vám bezplatně zpřístupnili ukázku z nich v podobě MIUč+ 

Škola je tu. Obsahuje strany z každé pracovní učebnice vztahující se k pohádce O 

koblížkovi a součástí je také namluvená pohádka a její text. 

Dále připomínáme, že: 

 Velkou výhodou je, že můžete z MIUč+ až do 30. 4. 2021 zdarma tisknout dvoustrany i 

jednotlivá cvičení – videonávod najdete zde.  

 Tištěnou verzi Zápis je tu najdete skladem na našem e-shopu.  

 Pro plné využívání i dalších MIUč+, které lze spustit na tabletech, počítačích, interaktivních 

tabulích apod., se můžete zaregistrovat na ucebnice.online.  

 Aktuální informace o naší řadě pracovních učebnic pro MŠ najdete na webu Předškolák.  

S přáním pevného zdraví 

za nakladatelství 
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. 
Bc. Denisa Řeháčková 
asistentka jednatele 
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