
Dodatek č.2 Školního řádu vydaného dne 24.8.2020, účinného od 1.9.2020 

 

Ustanovení o způsobu vzdělávání distanční formou 

 

V souladu s ustanoveními § 184a školského zákona pokud z důvodu krizového opatření 

vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle 

zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení  karantény podle zákona o ochraně veřejného 

zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, 

je stanovena: 

a) povinnost mateřské školy zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro 

které je předškolní vzdělávání povinné, 

 
b) povinnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se tímto způsobem 

vzdělávat. 

 

Způsob poskytování vzdělávání a zpětné vazby na dálku přizpůsobí škola podmínkám dítěte a 

personálním a technickým možnostem školy. Vzdělávání probíhá v souladu s RVP PV a ŠVP 

školy. 

Vzhledem k tomu, že pro předškolní děti je vzdělávání distančním způsobem povinné, škola 

eviduje jejich účast na vzdělávání podle zapojení do nabízených vzdělávacích aktivit – 

zpracování úkolů, pracovních listů apod.  

Pokud se dítě distančního vzdělávání neúčastní, je zákonný zástupce povinen jeho absenci 

omluvit. Pro omlouvání absencí v obecné rovině platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání.  

 

Forma distančního vzdělávání  

off-line výuka - způsob vzdělávání na dálku, který neprobíhá přes internet a nevyžaduje 

ve větší míře digitální technologie, ani digitální kompetence dětí a rodičů. 

U dětí předškolního věku se jedná o:  

- plnění praktických úkolů využívajících přirozené podmínky dětí v jejich domácím 

prostředí – tvořivé práce, aplikace znalostí a dovedností v praxi, projekty zaměřené na 

samostatnou práci dítěte či na rozvoj kompetencí  (společná hra, příprava jídla, práce na 

zahradě, pohyb v přírodě, drobné domácí práce, péče o domácí zvířata, hudební a výtvarné 

aktivity apod.) dle pokynů a námětů školy. 

- zadávání aktivit písemně, telefonicky, osobně – zprostředkování, předávání pracovních listů a 

materiálů (dle dohody školy a rodičů) 

on-line vzdělávání probíhá zpravidla prostřednictvím internetu a je podporováno nejrůznějšími 

digitálními technologiemi a softwarovými nástroji. Jedná se o poskytování výukového 

materiálu prostřednictvím e-mailů, webových stránek školy.  

 



Způsob komunikace s rodiči (předávání informací) 

- materiály ke vzdělávání a poskytování podpory budou předávány rodičům dětí při využití 

off-line i on-line způsobu výuky jedenkrát týdně. On-line výuka – na osobní e-mail rodičů, 

off-line – osobní předání vždy v dohodnutém termínu, který bude zveřejněn na webových 

stránkách školy. 

Rodiče zpracované materiály, pracovní listy, informace o způsobu realizace apod. doručí zpět 

škole:  při off-line vzdělávání osobně vždy dohodnutém termínu  

            Při on-line zašlou oskenované zpět, případně se dohodnou s učitelkou na jiném 

způsobu předání. 

Rodiče mohou komunikovat se svými učiteli prostřednictvím e-mailu, telefonicky či 

v dohodnutý den a čas osobně. V případě potřeby škola – učitelé, poskytnou rodičům a dětem 

individuální podporu v podobě poradenství a metodického vedení. 

 

Dodatek nabývá účinnosti dne 2.3.2021 

 

                                                                                  Mgr. Petra Kirschnerová, řed. školy 

 


