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Dodatek č. 3 Školní řád – distanční výuka MŠ 

Na základě novelizace školského zákona č. 561/2004 sb. Zákonem č. 349/20 Sb.  

Vydaného 24.8. 2020 s platností od 25.8. 2020 dle § 184a se zavádí: 

 

Distanční výuka 

Distanční výuka bude probíhat v těchto případech:  

• po dobu trvání krizového/nouzovéhostavu,  

• z důvodu nařízení mimořádného opatření, 

• z důvodu nařízení karantény, není- li možná osobní přítomnost většiny (více než 50 %) dětí nejméně 

jedné třídy.  

 

Povinnosti dětí  

-děti mají povinnost se řádně vzdělávat, účastnit se distanční formy výuky, jehož součástí může být 

online výuka a zadávání úkolů dopředu domluvenou formou, 

- svědomitě plnit zadané úkoly, 

 

Povinnosti zákonných zástupců 

-odevzdávat práce a úkoly učiteli, pedagogovi asistenta či školnímu asistentovi vždy v dohodnutém 

termínu a čase, 

-komunikovat s učiteli ohledně distanční výuky a individuálních potřeb dítěte, 

 

Hodnocení výsledků při distančním vzdělávání 

Dítě (rodič) vždy dostane zpětnou vazbu k plnění zadaných úkolů, je uplatňováno hodnocení 

pochvalou, povzbuzením.  

 

Organizační 

V případě přechodu na vzdělávání distančním způsobem mohou být dětem zapůjčeny technické 

prostředky školy pro digitální komunikaci (tablet), tento majetek je zapůjčen uzavřením smlouvy o 

zápůjčce. O zapůjčení jednotlivým dětem rozhoduje ředitelka školy. 

Komunikačním kanálem pro děti naší školy je aplikace Microsoft Teams, WhatsApp, email nebo 

telefon.  

Učitelka bude zasílat zadání úkolů a vzdělávacích materiálů e-mailem, popřípadě stanoví krátká 

setkání předávání připravených materiálů před školou. Rodiče budou s dětmi na zadaných úkolech 

pracovat dle svých časových možností.  



Zadávání úkolů bude probíhat 1x týdně. Probírané téma bude komplexně zpracované do všech pěti 

oblastí vzdělávání. Učitelka nabídne rodičům čas k dispozici pro konzultace a individuální podporu.  

Za dodržení stanovených hygienických podmínek je setkání s dětmi a rodiči možné po vzájemné 

domluvě před školou. 

Online výuka bude probíhat pravidelně v předem stanoveném termínu 1x týdně v rozsahu 30 minut.  

 

Děti a podpůrná opatření 

-dětem, které mají udělen nějaký stupeň podpůrného opatření, bude i nadále poskytováno toto opatření 

některou z forem a využitím komunikačního kanálu, popřípadě osobně ve škole způsobem 1+1, 

-má-li dítě přiděleného asistenta pedagoga, bude mu nabídnuta pomoc a stanoven rozsah pomoci a 

způsob pomoci, upřednostněna bude online forma, 

 

Děti bez možnosti připojení či z nepodnětného prostředí 

- zůstává povinnost se vzdělávat 

- učitelka přizpůsobí předávání učiva, pracovních listů apod. 

- zajistí kontrolu – osobně 1+1, předáváním materiálů….. 

 

 


