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ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

Dodatek Školního řádu č.1/2020 
 

VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM 
 
Vážení rodiče, 

věnujte prosím pozornost nově přijatým pravidlům a opatřením, která jsme nuceni zavést, 
abychom byli schopni co nejlépe zvládnout zhoršující se situaci s nárůstem koronaviru v ČR. 
Děláme maximum pro to, abychom co nejlépe zajistili chod mateřské školy a pokud možno 
oddálili, či raději zamezili uzavření mateřské školy. Věřím, že pokud budeme všichni 
maximálně zodpovědní a ohleduplní, budeme dodržovat základní hygienická opatření                      
a budeme vzájemně spolupracovat, nepříznivou situaci zvládneme. 
Opatření, která jsme v souvislosti s onemocněním Covid-19 přijali, máme vyvěšeny                         
na informační nástěnce na chodbě a na webových stránkách mateřské školy. Dojde-li však i 
přes všechna opatření na smíšenou či distanční výuku jsme na ni připraveni.   
 
Předškolní vzdělávání je povinné pro předškolní děti. K povinnému předškolnímu 
vzdělávání vedenému distančním způsobem přistoupíme v případě, pokud nebude 
možná osobní přítomnost většiny dětí z důvodu nemoci Covid-19, pro které je 
předškolní vzdělávání povinné (děti v posledním povinném roce předškolního vzdělávání). 
Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem 
přizpůsobí škola podmínkám dítěte. (§ 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). 
 
Distanční výuka je založena na komunikaci učitelek a rodičů, doplněné o občasný přímý 
kontakt učitele s dítětem. Vzdělávání distančním způsobem probíhá v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a ŠVP v míře odpovídající okolnostem. 
 
Prostřednictvím e-mailu budou předávat učitelky jednou týdně rodičům tipy na tematicky 
zaměřené aktivity. Těžiště vzdělávání spočívá v inspirativních tipech na společné aktivity dětí 
a rodičů v domácím prostředí: tvoření, čtení, didaktické hry, pohybové aktivity, společný 
poslech hudby atd. 
 
Témata vycházejí ze ŠVP mateřské školy. Některé aktivity se budou individualizovat na 
základě pedagogické diagnostiky jednotlivých dětí. Budou zaměřené např. na grafomotoriku, 
matematické představy, předčtenářskou gramotnost, sluchové vnímání, zrakové vnímání, 
prostorovou orientaci a celkový rozvoj dítěte. 
Učitelky budou monitorovat zapojování jednotlivých účastníků distančního vzdělávání a 
poskytovat jim zpětnou vazbu, individuální konzultace a studijní podporu. 
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Konzultace budou probíhat převážně e-mailem. Ve specifických případech, kdy rodiče nemají 
potřebné ICT vybavení (PC, notebook, tiskárnu), osobní konzultace za dodržení všech 
hygienických pravidel a nařízených opatření. 
 
Naším cílem je umožnit všem předškolním dětem z mateřské školy bezproblémovou                       
a efektivní účast na předškolním vzdělávání, ale aby mohlo toto vzdělávání probíhat bez potíží 
a v poklidu, potřebujeme pevně stanovená pravidla a vaši spolupráci. 
 
Další vysvětlení pro Vás: 

 
Vzdělávání na dálku  
V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními 
MZd znemožněna osobní přítomnost dětí ve škole, pak mohou nastat následující situace:  
 

1. Prezenční vzdělávání 
V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu dětí, který nepřekročí 
více jak 50 % předškolních dětí, pokračuje vzdělávání těch, kteří zůstávají vmateřské škole, 
běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a 
postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomné v mateřské škole, např. z 
důvodu nemoci.  
 

2. Smíšené vzdělávání                                                                                                     
V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % dětí předškolního věku v určité 
budově mateřské školy, je mateřská škola povinna distančním způsobem vzdělávat děti, 
kterým je zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní děti pokračují dál v prezenčním 
vzdělávání.  
 

Distanční vzdělávání 
Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným 
opatřením MZd zakázána přítomnost většiny předškolních dětí v mateřské škole, mateřská 
škola poskytuje pro tyto děti vzdělávání výhradně distančním způsobem. Škola vždy 
přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých dětí, tak také 
personálním a technickým možnostem školy.  
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Organizace stravování dětí 
 

Nebude-li provoz školní jídelny (výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů 
v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem, které se povinně vzdělávají 
distančním způsobem. Děti pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd 
odebrat. 

 

 

Velké Hostěrádky dne:1. 10. 2020 

 

                                                                   Monika Florová, ředitelka mateřské školy 

 

 

 

 

 

 
 
 


