
 DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠICH PŘEDŠKOLÁKŮ 

 Vážení rodiče, 

Dle § 34a školského zákona č. 561/2004 Sb. účinností od 1. 1. 2017 je předškolní 

vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku 

věku, do zahájení povinné školní docházky, povinné. Povinné předškolní vzdělávání probíhá 

v pracovních dnech od 8:00 do 12:00 hod.  Docházka dítěte je povinná každý den, kromě 

prázdnin školy. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději 

do tří dnů ode dne výzvy ředitele školy 

Vzhledem k mimořádné situaci Covid 19 stanovuje od 1. 9. 2020 novela školského 

zákona          č. 349/2020 Sb. § 184a1 zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí ve 

školách. Mateřské školy tak mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem 

(domácí vzdělávání) dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Povinnost se týká dětí 

plnících povinné předškolní vzdělávání! Distančně se vzdělává z důvodu krizových či 

mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény, kdy není možná osobní přítomnost 

většiny (více než 50%) předškoláků z MŠ. A k tomu je nutná vaše spolupráce. 

Distanční vzdělávání se neposkytuje, pokud předškoláci do MŠ nechodí například kvůli 

neštovicím, střevní viróze, pokud ředitel ZŠ a MŠ rozhodne o omezení nebo přerušení provozu 

nebo je MŠ uzavřena například z důvodu rekonstrukce. 

Pokud u nás k takové situaci dojde, rodiče budou kontaktování přes e-mail, prosíme 

tedy o kontrolu schránky a uvedený kontakt v mateřské škole. 

V případě, že bychom z prokazatelných důvodů museli přistoupit k distanční formě 

výuky, máme vypracovaný tzv. krizový plán. Výuka bude probíhat níže popsaným 

způsobem.  

PRAVIDLA DISTANČNÍ VÝUKY 

MŠ vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých dětí, tak také 

personálním a technickým možnostem MŠ. 

Pokud tato situace nastane, obdržíte od nás 1x týdně materiály k právě probíranému tématu. 

Prosíme Vás, abyste dohlédli na děti při plnění těchto úkolů. Budeme rády, pokud budete práci 

dětí dokumentovat (fotografie, nahrávky, obrázky dětí, vypracované pracovní listy, aj…).  

ON-LINE VÝUKA = VÝUKA NA DÁLKU 

Synchronní on-line výuka – učitel je propojen s dětmi ve stejném čase a pracují na stejném 

úkolu. (V MŠ si dovedu představit, že si děti on-line zazpívají písničku, určí první hlásky ve 

slově apod.) 

Asynchronní on-line výuka – děti pracují v jimi zvoleném čase a vlastním tempem na úkolech 

zadaných učitelem a v on-line prostoru se nepotkávají. 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561?text=%C5%A1kolsky%20z%C3%A1kon#cast2


OFF-LINE VÝUKA 

K off-line výuce není zapotřebí internet a digitální technologie. Může jít o vyplňování 

pracovních listů, výtvarné činnosti atp. Zadávání úkolů může probíhat písemně, telefonicky, ve 

specifických případech i osobně. 

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 za 

dodržení všech hygienických pravidel a nařízených opatření. 

ABSENCE DĚTÍ PŘI DISTANČNÍ VÝUCE 

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

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

line přenosu je považováno za absenci. 

Omlouvání absence je obdobné jako při prezenční výuce. 

 

 

OBECNÁ DOPORUČENÍ – nejen v distanční výuce  

Věnujte dítěti soustředěnou pozornost tzn. vyhraďte si na dítě čas, kdy se nebudete věnovat 

jiným činnostem, kdy budete plně zaměřeni na dítě a na to, co dělá, co děláte.  

Povídejte si s dítětem, vyprávějte si. 

Každý den si najděte chvíli na čtení. Nikdy není brzy na to začít dětem číst. Můžete si z toho 

vytvořit krásný večerní rituál před spaním.  

Důvěřujte svému dítěti. Zvládne toho hodně, pokud k tomu dostane příležitost. 

Zapojujte dítě do běžných činností doma, v zahradě i v dílně.  

Hrajte s dítětem běžně dostupné stolní hry (pexeso, Černý Petr, kvarteto…).  

Nechte dítě samostatně tvořit ať už s modelovací hmotou, kreslit a malovat dle fantazie, či 

vymalovávat omalovánky. Každá činnost se počítá.  

 

 


