
Dodatek školního řádu č. 1 

 

Distanční vzdělávání pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné: 

 

Mateřská škola poskytne vzdělávání distančním způsobem (vzdělávání na dálku) za 

předpokladu, že v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (např. mimořádným 

opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény chybí v 

mateřské škole většina dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné Právo na povinnost 

distančního vzdělávání vyplývá ze školského zákona, §184. 

 

Způsob komunikace:  

Počáteční seznámení s distančním vzděláváním je již na informační schůzce na začátku 

školního roku. V průběhu roku probíhá způsob komunikace slovně, přes SMS, webové stránky 

mateřské školy, telefonicky. 

Organizace vzdělávání:  

Předávání vzdělávací nabídky probíhá formou zveřejňování činností na webových stránkách 

mateřské školy (off- line aktivity) – část „Distanční vzdělávání“ – „Náměty pro rodiče s dětmi“. 

Každý týden je nabídka činností ze všech oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro 

předškolní vzdělávání (oblast biologická, psychologická, interpersonální, sociálně-kulturní a 

environmentální) v návaznosti na školní vzdělávací program mateřské školy („Království 

skřítka Pramínka“) doplňována. Pro děti, které nemají možnost využívat nabídku činností  

elektronicky,  zajistí pracovní listy a další nabídku činností v papírové podobě učitelky 

mateřské školy s možností osobního předání. Vždy 1x za týden v pondělí od 13,00 do 16,00 

hodin.  

Nabídka vzdělávacích aktivit je pestrá a s různou náročnosti k využití pro individuální výběr dle 

schopností a dovedností jednotlivých dětí.  

Vypracované pracovní listy, výtvarné práce nebo drobné výrobky předají děti učitelkám po 

návratu do mateřské školy, kdy bude probíhat i konzultace se zákonnými zástupci o výsledcích. 

Rodiče mohou v případě potřeby telefonicky kontaktovat učitelky ze třídy nejstarších dětí na 

čísle 734 599 477 (služební telefonní číslo, které si po týdnu učitelky předají). 

Nabídka je rozdělena do částí: 

 Rady, informace, dokumenty (oblast psychologická, interpersonální, enviromentální) 

 Tvoření (oblast psychologická) 

 Pokusy (oblast psychologická) 

 Hry (oblast psychologická) 

 Cvičení (oblast biologická) 

 Pohádky (oblast psychologická, interpersonální, sociálně-kulturní, enviromentální) 



 Básničky (oblast psychologická, biologická) 

 Písničky (oblast psychologická, biologická) 

 Omalovánky (oblast psychologická) 

 Pracovní listy (oblast psychologická) 

 Příprava do školy (oblast psychologická, enviromentální) 

Doporučujeme založit každému dítěti portfolio, které bude jeho každodenní činnosti  

dokládat a umožní tak zpětnou vazbu od učitele. 

Omlouvání dětí:  

Stávající systém – telefonicky nebo e-mailem MŠ (tel. č.: 734 445 777 nebo 

ms.vitkova@tiscali.cz ) . 
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