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Pravidla pro distanční výuku v Mateřské škole  
 

1. Pokud jsou naplněny důvody uvedené v odst. 1 § 184a školského zákona (MŠ uzavřena 

z důvodů mimořádných opatření MZ, KHS nebo v případě poloviny chybějících dětí ve třídě, 

které plní povinnou předškolní docházku), je mateřská škola povinna zajistit dětem, pro které 

je předškolní vzdělávání povinné, vzdělávání distančním způsobem.  

 

2. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, má povinnost se účastnit vzdělávání 

distanční formou.   

3. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem 

přizpůsobí škola podmínkám dítěte pro toto vzdělávání.  

4. Vzdělávání distančním způsobem mateřská škola uskutečňuje podle Rámcového 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a školního vzdělávacího programu v míře 

odpovídající okolnostem.  

 

5. Vzdělávání distančním způsobem probíhá v následující podobě:  

 

a) Synchronním způsobem vzdělávání – přes aplikaci Zoom (1 - 2 x týdně po 30 

minutách) – neslouží k plnění úkolů, ale spíše k udržení vzájemného kontaktu, 

k společném herním činnostem – např. zpěv písničky, určí první hlásky ve slově apod.. 

b) Asynchronním způsobem vzdělávání -  děti pracují v jimi zvoleném čase a vlastním 

tempem na úkolech zadaných učitelem na jeden týden a v on-line prostoru se 

nepotkávají. Paní učitelky dopředu upřesnění formu, termín a čas pro odevzdání 

zadaných činností.  

c) Offline výuka - pokud rodiče nemají možnost se připojit přes internet, dohodnou se 

s nimi paní učitelky na osobním předání úkolů přímo v mateřské škole v dohodnutém 

čase.   

d) Konzultace - Cílem individuálních konzultací je, aby nikdo nezůstal mimo systém a 

každý pracoval přiměřeně svým možnostem a podmínkám. Konzultace musí být 

dostupné všem, může jít o telefonické hovory, on-line chat, e-maily či ve specifických 

případech osobní konzultace.  

6. Absence při distanční výuce se posuzuje podle zapojení do vzdělávání. (Jednoduše řečeno 

je jedno, v jak době dítě vyplnilo pracovní list, důležité je, že ho vyplnilo.) Nepřipojení se  k 

http://www.zsdolany.cz/


on-line přenosu je považováno za absenci. Omlouvání absence je obdobné jako při prezenční 

výuce. 

7. Hodnocení distančního vzdělávání přizpůsobí škola podmínkám dítěte pro tento způsob 

vzdělávání. 

8. Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i 

dětem, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem v mateřské škole. Výdej obědů 

bude probíhat do jídlonosičů ve Školní jídelně Dolany – výdejna pro cizí strávníky a to v čase 

mezi 11:00 – 12:00 hodin.   

   

 

V Dolanech dne 9. října 2020          Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)  
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