
DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
 

• Distanční vzdělávání (dále jen „DV“) přesně definuje § 184a Zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský 

zákon), v platném znění. S účinností od 01. 09. 2020 platí zvláštní pravidla při omezení 

osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách.  

 

• 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, poskytuje škola 

dotčeným dětem vzdělávání distančním způsobem – vzděláváním dětí na dálku. 

 

• Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového 

vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající 

okolnostem.  

 

• Distanční vzdělávání je povinné pro děti v posledním roce předškolního vzdělávání a 

pro děti s OŠD.  

 

• Škola přizpůsobí DV jak individuálním podmínkám jednotlivých dětí, tak také 

personálním a technickým možnostem školy.  

 

 

Způsob a formy 

poskytování distančního vzdělávání v 15. MŠ 
 

Povinné, distanční, předškolní vzdělávání dětí v MŠ se týká dětí - předškoláků ve žluté a zelené 

třídě. Bude probíhat formou plnění praktických úkolů v týdenních tematických blocích, při 

jejichž zpracování budou učitelky vycházet z přirozených podmínek dětí v jejich domácím 

prostředí – např. při pobytu v přírodě, při drobných domácích pracích, při péči o domácí zvířata, 

při hudebních a výtvarných aktivitách, při tvořivých činnostech, při práci na zahradě, při 

vytváření portfolia apod.  

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou v MŠ vzdělávány na základě 

individuálních vzdělávacích plánů, bude distanční vzdělávání uzpůsobeno podle jejich potřeb 

a individuálních možností. Zaměříme se také na komunikaci s rodiči a na jejich poradenskou 

podporu.  

Vzdělávací materiály budou rodičům zasílány emailem. Důležité informace budou pravidelně 

zveřejňovány také na webu MŠ.  

Vypracované úkoly (pracovní listy, obrázky, popř. fotografie dětí při pracovních činnostech 

apod.), společně s dětmi zakládejte do portfolia (např. do krabice od bot). Po znovuotevření MŠ 



si dítě toto své portfolio s vypracovanými úkoly do MŠ přinese a budeme s ním společně 

pracovat. Podle odevzdaných úkolů a zapojení dětí do aktivit, budeme dle metodického pokynu 

MŠMT hodnotit i docházku dětí v době uzavření mateřské školy. Bude tak ze zákona 

dokladováno povinné předškolní vzdělávání distanční formou a účast dítěte v něm.  

Pokud rodiče nemají možnost přístupu k internetu, popř. tisku pracovních listů, je možné 

veškeré tyto materiály vyzvednout v MŠ v předem domluveném čase, a to po telefonické 

domluvě na tel. 731 560 358. Každou nepřítomnost na domácím vzdělávání je nutné řádně a 

včas omluvit, a to běžným způsobem – SMS zprávou na tel. 703 468 535.  

 

Distanční vzdělávání mladších dětí (ve věku 3-5 let), spočívající v plnění nabízených úkolů, 

činností, společných aktivit dětí a rodičů a vypracovávání pracovních listů není pro tuto 

věkovou skupinu povinné. Ze strany MŠ je bráno jako nadstandartní činnost a vstřícný krok 

mateřské školy. Nabídky pracovních činností pro tyto děti budou průběžně zveřejňovány na 

webových stránkách MŠ. 


