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Dodatek č. 2 ke Školnímu řádu MŠ – distanční vzdělávání byl zpracován dle
metodického doporučení MŠMT vydaného dne 23.9.2020.

Tímto dodatkem se upravuje Školní řád MŠ ve znění platných dodatků od 1. 10. 2020 takto:

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Mateřská škola musí začít povinně vzdělávat distančním způsobem, pokud z důvodu
• krizových opatření vyhlášených po dobu trvání krizového stavu podle krizového
zákona, z důvodu nařízení mimořádného opatření, například mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona o ochraně
veřejného zdraví
• nebo z důvodu nařízení karantény
není možná osobní přítomnost většiny (více než 50 %) dětí, pro které je předškolní
vzdělávání povinné.
Vzdělávání distančním způsobem mateřská škola uskutečňuje podle příslušného rámcového
vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.
Není povinností je naplnit beze zbytku.
Mateřská škola nemá povinnost vzdělávat distančním způsobem,
• pokud MŠMT škole schválí změnu v organizaci školního roku,
• pokud ředitel školy rozhodne o omezení nebo přerušení provozu,
• je dětem nařízena karanténa, ale nejde o většinu třídy,
• jsou děti nepřítomny z jiného důvodu (např. nemoc).
Děti, kterým není omezena osobní přítomnost v mateřské škole, se nadále vzdělávají
prezenčním způsobem.
Povinnosti dětí
Děti jsou povinny se vzdělávat distančním způsobem ve vymezených případech. Způsob
poskytování a hodnocení vzdělávání na dálku přizpůsobí škola podmínkám dítěte pro toto
vzdělávání (zázemí, materiální podmínky, speciální vzdělávací potřeby, zdravotní stav atp.).

Způsob realizace distančního vzdělávání




Realizována bude formou zadávání pracovních úkolů přes webové stránky školy
(www.zshlzivotice.cz) v záložce Aktuality či formou emailů zákonným zástupcům dětí
(např. pracovní listy k procvičování grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání,
matematických představ, náměty k výtvarnému tvoření apod.)
V případě nutnosti budou úkoly předávány v tištěné podobě v mateřské škole.

Způsob komunikace s dětmi a jejich zákonnými zástupci a pravidla předávání materiálů
mezi MŠ a zákonnými zástupci




telefonický a emailový kontakt se zákonnými zástupci (kontakty zveřejněny na
webových stránkách MŠ),
využití webových stránek MŠ k zadávání úkolů pro děti – nabídka rozvojových aktivit
pro děti,
předávání zadaných úkolů v tištěné formě v MŠ (v případě nutnosti, po telefonické
domluvě).

Omlouvání neúčasti na distančním způsobu vzdělávání
Absenci při distanční výuce je nutné posuzovat podle zapojení do vzdělávání a výstupů, nikoli
podle doby vzdělávacích aktivit. Nezáleží na tom, v jaké denní době a jak rychle dítě pracuje,
nýbrž zda odevzdává úkoly či výstupy své práce ve stanoveném termínu nebo prokazuje
snahu o plnění pokynů. Pro omlouvání absencí v obecné rovině platí to stejné, co pro
prezenční vzdělávání. Školský zákon stanoví základní rámec – povinnost omlouvání do 3 dnů.
Hodnocení výsledků vzdělávání
Způsob hodnocení distančního způsobu vzdělávání přizpůsobí mateřská škola podmínkám
dítěte pro tento způsob vzdělávání.
Je vhodné, aby rodiče poskytovali učitelům zpětnou vazbu, jak oni vnímají postoj dětí k
vlastnímu vzdělávání, zda jsou děti motivované, zažívají úspěch, zda nejsou přehlcené, zbývá
jim čas na zájmové aktivity a odpočinek a zda je komunikace ze strany školy dostatečná a
srozumitelná (emailem, telefonicky, SMS zprávou).
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Covid-19 je škola
vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná
mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZČR.
Všechny aktuální informace i případné změny, týkající se provozu mateřské školy a
distanční výuky, najdete na webových stránkách MŠ (www.zshlzivotice.cz).
Aktuální informace z Ministerstva školství související s epidemiologickou situací najdete na
stránkách MŠMT (www.msmt.cz). Doporučujeme sledovat i web Krajské hygienické stanice
Moravskoslezského kraje (www.khsova.cz) a Ministerstva zdravotnictví (www.mzcr.cz),
informace jsou často aktualizovány a mohou se měnit ze dne na den.

V Hladkých Životicích 29.9.2020

Mgr. Věra Tomšů, ředitelka školy

