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Článek 8 – Povinné předškolní vzdělávání se doplňuje o bod: 

 

Distanční vzdělávání v mateřské škole 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

Distanční výuku definuje § 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, 

stanovena: 

• povinnost mateřské školy zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je 

předškolní vzdělávání povinné, 

• povinnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se tímto způsobem vzdělávat. 

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

 

ZPŮSOB, ORGANIZACE A KOMUNIKACE PŘI POSKYTOVÁNÍ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Děti v posledním povinném předškolním ročníku vzdělávání jsou povinny se vzdělávat 

distančním způsobem. Zákonní zástupci dětí jsou povinni zajistit dětem účast na distančním 

vzdělávání. 

U dětí mladších je distanční vzdělávání nepovinné. 

Vzdělávání distančním způsobem naše mateřská škole uskutečňuje v souladu s RVP PV a dle 

platného školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. 

Materiály k distanční výchovně vzdělávací činnosti jsou zasílány primárně e-mailem ve formě 

týdenních tematických bloků s nabídkou činností, které posilují a rozvíjejí kompetence dítěte. 

Jedná se především o inspirativní tipy na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí, 

pohybové a hudební činností, náměty na tvoření, čtení, didaktické hry atd. Dále poskytujeme 

pracovní listy s vyznačením konkrétních úkolů. 

Rodiče, kteří nemají možnost dálkového přístupu ke vzdělávací nabídce, si mohou, po 

vzájemné domluvě, tyto materiály v tištěné podobě vyzvednout v mateřské škole 

v dohodnutém termínu. 

Mateřská škola je ze zákona povinna poskytnout dětem zpětnou vazbu v podobě hodnocení 

jejich práce při distančním vzdělávání. Hodnocení v tomto případě bude poskytováno buď 

písemně formou krátkých vzkazů e-mailem či na WA nebo ústně při osobních návštěvách 

zákonného zástupce v mateřské škole. 

Mateřská škola v období distančního vzdělávání komunikuje s rodiči prostřednictvím e-mailu, 

platformy WhatsApp, telefonických či osobních konzultací. 

Bude-li dítě nemocné nebo se nebude moci distančního vzdělávání účastnit, rodič je povinen 

jej omluvit způsobem obvyklým. 



VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) mají nárok na poskytování 

podpůrných opatření školou i při distančním způsobu vzdělávání. 

Podpora ze strany školy bude spočívat především 

• v poradenské pomoci školy rodině – metodická pomoc při nastavení distanční výuky 

• v předmětu speciálně pedagogické péče (byla-li dítěti přiznána) - bude poskytována 

prostřednictvím domluvené komunikace 

• v poskytování předškolního vzdělávání dle IVP. 

 

STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A STRAVNÉ V OBDOBÍ DISTANČNÍ 

VÝUKY A KARANTÉNY 

Z důvodu přerušení provozu mateřské školy v období distanční výuky se neplatí školné, 

Pokud dojde k uzavření školy na více než 5 dní, stanoví ředitelka školy úplatu poměrně 

sníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu školy. 

V době uzavření MŠ a distančního vzdělávání stravování neposkytujeme. Stravné se 

automaticky odhlašuje do doby, než se opět MŠ otevře. 

 

 

 

 

V Praze dne 1. 10. 2020    Mgr. Slavěna Pitnerová, ředitelka MŠ 


