
DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU Č.1 

 

1.LEGISLATIVNÍ RÁMEC  

 Ve školském zákoně novelou vyhlášenou pod č. 349/2020 Sb. s účinností ode dne 25. 8. 

2020 jsou stanovena pravidla pro vzdělávání distančním způsobem v některých 

mimořádných situacích uzavření škol či zákazu přítomnosti dětí, žáků nebo studentů  

ve školách. Zákonem je nyní nově stanovena: 

 a) povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním 

způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné 

 b) je stanovena povinnost dětí se tímto způsobem vzdělávat 

2. DŮVODY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  

 Krizová opatření vyhlášená po dobu trvání krizového stavu podle krizového zákona, z 

důvodu nařízení mimořádného opatření, například mimořádného opatření Ministerstva 

zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 

Z důvodu nařízení karantény není možná osobní přítomnost většiny (více než 50 %) dětí  

z nejméně jedné třídy. 

3. POVINNOST DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

 Povinnost distančně vzdělávat má ve vymezených situacích mateřská škola ve vztahu  

k dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, začíná v případě, pokud není možná 

osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné 

 • z celé mateřské školy 

 •  z nejméně jedné třídy, pokud se v ní vzdělávají pouze tyto děti. 

 Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového 

vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. 

Není tedy povinností je naplnit beze zbytku. 

4.ZPŮSOB KOMUNIKACE S DĚTMI A JEJICH ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI 

 Povinnost poskytovat dětem vzdělávání náleží škole a tuto povinnost nelze bez dalšího přenášet  

na rodiče. Na druhou stranu rolí rodičů je především podporovat své dítě, aby dostálo své povinnosti 

vzdělávat se, posilovat jeho vnitřní motivaci k učení a ochotu převzít odpovědnost za své vzdělávání. 

Efektivní komunikace mezi školou a rodinou je základem pro to, aby obě strany i dítě samotné mohly 

plnit své role. 

Pro komunikaci mezi školou a rodiči byla stanovena jednotná komunikační platforma - webová 

stránka školy, případně e-mail pro upřesnění či vysvětlení zejména při výuce s konkrétním dítětem. 

Škola informace bude předávat rodičům koncentrovaně, v pravidelných intervalech v pondělí a ve 

čtvrtek. 

Lhůta pro odpovídání na zprávy rodičů je maximálně 2 pracovní dny. 



Pro zákonné zástupce, kteří nemají k dispozici potřebné vybavení bude u vchodu do MŠ zřízena 

schránka s připravenými materiály pro distanční výuku. Schránka bude sloužit i pro odevzdání úkolů 

při dlouhodobé distanční výuce. 

Pro omlouvání absencí platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání - podrobnosti viz. školní řád. 

Hodnocení výsledků vzdělávání při distanční výuce – slovní hodnocení s formativní zpětnou vazbou, 

sebehodnocení žáků, zapojení zákonných zástupců v procesu hodnocení. 

5.PRŮBĚH DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

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.  

Při krátkodobých úsecích distanční výuky (karanténa v délce 10 dnů) pedagogové prostřednictvím 

domluvené komunikační platformy (případně papírovou formou) předávají 1-2x týdně rodičům tipy 

na tematicky zaměřené aktivity vhodné pro domácí prostředí.  

Při dlouhodobém zákazu osobní přítomnosti (několik týdnů nebo měsíců) bude probíhat on-line 

výuka 20-30 min. pro udržení sociálního kontaktu a motivaci 1x týdně. To však za předpokladu, že 

rodina dítěte má k dispozici potřebné technické vybavení. 

Vzdělání probíhá v souladu s RVP PV a ŠVP 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. 

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 budou zadávané aktivity individualizovány tak, aby u něj cíleně 

rozvíjely např. grafomotoriku, matematické představy, sluchové vnímání apod. Doporučení pedagoga 

budou vycházet z hodnocení individuálních vzdělávacích pokroků jednotlivce. Pro výuku bude nejen 

nabídka rozvojových aktivit pro všechny, ale také aktivity individuálně cílené, které by co nejlépe 

odpovídaly potřebám konkrétního dítěte. 

 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 
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