
 PRAVIDLA PRO VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM
                          V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

                          Dodatek školního řádu pro školní rok 2020/2021

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, /žáků, studentů ve školách

  V souladu s ustanoveními § 184a školského zákona 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, stanovena:
 a) povinnost mateřské školy zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je 
předškolní vzdělávání povinné, 
b) povinnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se tímto způsobem vzdělávat.
 Způsob poskytování vzdělávání a zpětné vazby na dálku přizpůsobí škola podmínkám dítěte 
(zázemí, materiální podmínky, speciální vzdělávací potřeby, zdravotní stav atp.). 
 Vzdělávat distančním způsobem v případech vymezených v § 184a  č.561/2004SB.,školského 
zákona ,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  se na mateřské 
školy vztahuje od začátku školního roku.

FORMY VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM 
Vzdělávání distančním způsobem může probíhat formou on-line či off-line aktivit, jak je popsáno níže.
Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých dětí, tak také 
personálním a technickým možnostem školy. 

Off-line vzdělávání  
Pojmem off-line vzdělávání je označován takový způsob vzdělávání na dálku, který neprobíhá přes 
internet a k realizaci nepotřebuje ve větší míře digitální technologie. U dětí předškolního věku se 
jedná především o plnění praktických úkolů využívajících přirozené podmínky dětí v jejich domácím 
prostředí – tvořivé práce, aplikace znalostí a dovedností v praxi, projekty zaměřené na samostatnou 
práci dítěte či na rozvoj kompetencí (společná hra, příprava jídla, práce na zahradě, pohyb v přírodě, 
drobné domácí práce, péče o domácí zvířata, hudební a výtvarné aktivity, vytváření portfolia atd.).
 Zadávání aktivit při off-line vzdělávání může probíhat písemně, telefonicky, ve specifických 
případech i osobně. Výhodou off-line vzdělávání je absence nároku na technické vybavení a digitální 
kompetence dětí či rodičů.
 
On-line vzdělávání 
 Pojmem on-line vzdělávání je obecně označován takový způsob vzdělávání na dálku, který probíhá 
zpravidla prostřednictvím internetu a je podporován nejrůznějšími digitálními technologiemi a 
softwarovými nástroji. Rozlišujeme synchronní a asynchronní on-line vzdělávání. 

Při synchronním vzdělávání je učitel propojen s dětmi zpravidla prostřednictvím nějaké komunikační 
platformy  v reálném (stejném) čase. Skupina ve stejný čas na stejném virtuálním místě pracuje na 
stejné/podobné aktivitě. Pro poskytování zpětné vazby dětem předškolního věku je vhodná právě 
synchronní komunikace.  
Při asynchronní výuce děti pracují se svými rodiči na zadaných úkolech v jimi zvoleném čase vlastním 
tempem. Využívány pro tento druh práce mohou být např. nahrávky videí na YouTube, nejrůznější 
platformy, portály, aplikace atp., a to jak k samotnému vzdělávání, tak i k zasílání aktivit.  Nejlepšího 



efektu je dosahováno tam, kde je off-line vzdělávání vhodně doplněno kombinací synchronních a 
asynchronních metod. 

 Individuální podpora  
Ať již probíhá distanční vzdělávání on-line nebo off-line, za všech okolností je vhodné, aby učitel 
monitoroval zapojování jednotlivých dětí a poskytoval rodičům individuální podporu. Cílem je, aby 
nikdo nezůstal mimo systém a každý pracoval přiměřeně svým možnostem a podmínkám. Podporu 
je třeba nabízet v takové formě, aby byly dostupné všem bez rozdílu a aby měly patřičný efekt – 
může se jednat např. o telefonické hovory, on-line chat či e-mailovou komunikaci. 

Praktická doporučení 
U dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, je vzdělávání distanční formou založeno na 
komunikaci učitele a rodičů, případně doplněné o občasný přímý kontakt učitele s dítětem. Těžiště 
vzdělávání spočívá především v inspirativních tipech na společné aktivity dětí a rodičů v domácím 
prostředí, na tvoření, čtení, didaktické hry, pohybové aktivity, společný poslech hudby atd. 
Vzhledem k věku je dostačující, pokud učitelé prostřednictvím domluvené komunikační platformy 
(případně papírovou formou) předávají podle dohody rodičům tipy na tematicky zaměřené aktivity 
vhodné pro domácí prostředí. 
 Distanční vzdělávání by mělo být založeno zejména na komunikaci učitele a rodičů a na občasný 
kontakt dítěte s paní učitelkou. U takto malých dětí není vhodné realizovat synchronní on-line 
vzdělávání či komunikaci déle než 30 min. týdně.
 Vzdělávání probíhá v souladu s RVP PV a ŠVP dané školy, avšak vzhledem k okolnostem ne v plné 
míře. Z hlediska obsahu mohou být východiskem pro přípravu nabídky rozvojových aktivit pro děti, 
resp. rodiče, vlastní zdroje pedagogů, které využívají i pro vzdělávání v běžném režimu. 
Tyto materiály je vhodné rodičům zpřístupnit dálkovou formou, ať již prostřednictvím e-mailu, 
školních systémů či na webových stránkách školy, ale i písemně.
 Pro děti v povinném předškolním vzdělávání je důležité zachování kontinuity sociálních vazeb a 
komunikace s vrstevníky i dalšími dospělými (učiteli) tak, aby byl přechod do základní školy i při 
tomto způsobu vzdělávání co nejplynulejší.
 Učitel sám vyhodnotí na základě míry předchozího obeznámení s možnostmi a potřebami dítěte i 
jeho rodiny, zda upřednostní obecná doporučení, nebo bude nabídku činností individualizovat. 
Žádoucím postupem mateřských škol tak bude zejména pestrá nabídka rozvojových aktivit pro 
celkový rozvoj všech dětí. 
Při posuzování míry školní připravenosti dítěte na základní vzdělávání vycházejí učitelé z 
individuální pedagogické diagnostiky realizované mateřskou školou v době prezenčního vzdělávání.
Do distančního vzdělávání lze aktivně zapojit děti tím, že budou samy navrhovat témata, která 
chtějí prozkoumat a kterým se chtějí věnovat. Děti mohou se svými rodiči zpracovávat různá témata 
v malých skupinkách (každý nejprve zkoumat ve svém prostředí a pak si společně sdělovat svá 
zjištění). Tím může škola podpořit i sociální kontakt mezi dětmi, školou a rodinami.
Děti a rodiče si mohou úkoly a aktivity, které realizují, dokumentovat videozáznamy, fotografiemi, 
hlasovými nahrávkami, kresbami apod. 
Vhodné je založit portfolio, které každodenní vzdělávací aktivity dítěte dokládá. 
 Velmi důležité je, aby děti dostávaly k úkolům a aktivitám, které realizovaly a plnily, od učitele 
vždy nějakou zpětnou vazbu.
  
  VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) mají nárok na poskytování podpůrných 
opatření školou a školským poradenským zařízením i při distančním způsobu vzdělávání.
 



MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ VYBAVENÍ A SOFTWAROVÉ NÁSTROJE 
 Škola volí způsob vzdělávání na dálku s ohledem na materiálně-technické vybavení školy. 
 Způsob poskytování vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dětí. 

KOMUNIKACE S RODIČI (NEJENOM) PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM 
Pro obě strany je  důležité  pozitivní dopad na úspěšné vzdělávání . 
Rolí rodičů je především podporovat své dítě, aby dostálo své povinnosti vzdělávat se, posilovat 
jeho vnitřní motivaci ochotu převzít odpovědnost za své vzdělávání. Efektivní komunikace  mezi 
školou a rodinou je základem pro to, aby obě strany i dítě samotné mohly plnit své role. 
Pro komunikaci mezi školou a rodiči je rovněž vhodné zvolit jednotnou komunikační platformu.
 Důležité je nastavit konkrétní pravidla pro vzájemnou komunikaci rodiny a školy v období 
distančního způsobu vzdělávání .
Předávání informací rodičům-web. stránky, e-mail ,telefonicky –dle možností rodičů.
 Je třeba, aby škola informace předávala rodičům koncentrovaně, v pravidelných intervalech s 
dostatečným předstihem.
Sdružujte informace tematicky i časově, určete čas a frekvenci pro zasílání pravidelných informací. 
Dobře nastavená struktura informací je efektivní i při frekvenci rozesílání 1 - 2x týdně. 
Nastavte si interně lhůtu pro odpovídání na zprávy rodičů, max. do 2 pracovních dnů. 
Pokud jako oficiální komunikační kanál určíte jakýkoli druh on-line služby, ošetřete případy, kdy rodič
nemá potřebné vybavení či přístup k internetu.

 Omlouvání absencí 
Pro předškolní děti je vzdělávání distančním způsobem povinné, je nutné evidovat jejich účast na 
vzdělávání. Účast dětí škola posuzuje přiměřeným způsobem podle zapojení do vzdělávacích aktivit v 
průběhu týdne.
 Pro omlouvání absencí v obecné rovině platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání.
 Školský zákon stanoví základní rámec – ředitel má oprávnění požadovat doložení důvodů 
nepřítomnosti dítěte a zákonný zástupce je povinen důvody doložit nejpozději do 3 dnů ode dne 
výzvy ředitele. S ohledem na odlišné podmínky jednotlivých dětí a jejich rodin není vhodné 
stanovovat pro zapojení do vzdělávání pevně určené časy a absenci posuzovat dle účasti na těchto 
aktivitách v konkrétních hodinách /domluva –web. stránky, školy, e-mail/

 Stravování 
 Jídelny nebo výdejny školního stravování mateřských škol budou mít v době uzavření mateřských 
škol obdobný režim, jako mají v základních školách.
 Obědy za dotovanou cenu si mohou zákonní zástupci dětí odebírat jako jídlo s sebou ve vlastním 
jídlo nosiči.
Cena obědu -dítě do   6 let   18,-Kč
                       -dítě nad 6 let  22,-Kč
Vydávání stravy –označené místo
Čas vydávání stravy -11.00 -11.30hod.

                                                                                                                Ivana Andrésová
V Prostějově  24.9.2020                                                                      zás.řed.pro MŠ

     


