Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu MŠ Dolní Podluží
S účinností od 1. 9. 2020 se doplňuje Školní řád podle § 184a zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění) § 184a Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů
ve školách.
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, poskytuje škola dotčeným dětem vzdělávání distančním způsobem.
DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ
Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je
předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována
výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy.
Za splnění předpokladů pro zahájení výuky distančním způsobem má škola povinnost u těchto dětí
pokračovat ve vzdělávání distančním způsobem. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje
podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře
odpovídající okolnostem. Není tedy povinností je naplnit beze zbytku.
1. FORMY VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM
MŠ vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých dětí, tak také
personálním a technickým možnostem MŠ.

· 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.
2. KDY SE VZDĚLÁVÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?
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 celé MŠ.
3. KDY SE DISTANČNĚ NEVZDĚLÁVÁ?
Distanční vzdělávání se neposkytuje, pokud předškoláci do MŠ nechodí například kvůli neštovicím,
střevní viróze, pokud ředitel MŠ rozhodne o omezení nebo přerušení provozu nebo je MŠ uzavřena
například z důvodu rekonstrukce.
4. JAKOU POVINNOST MÁ DÍTĚ?
Předškoláci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.
5. ABSENCE DĚTÍ
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).
Omlouvání absence je obdobné jako při prezenční výuce.
6. DOPORUČENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
U předškoláků je distanční výuka založena na komunikaci učitele a rodičů, popř. 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.

Není potřeba stanovovat hodinový rozsah ani časové vymezení distanční výuky. Vzdělání probíhá
v souladu s RVP PV a ŠVP dané školy, avšak ne nutně v plné míře. Z hlediska obsahu vzdělávání
mohou být východiskem pro přípravu nabídky rozvojových aktivit pro děti, resp. rodiče, vlastní zdroje
pedagogů, které využívají i pro vzdělávání v běžném režimu a budou zveřejněny na webových
stránkách školy. Při zveřejňování podkladů je třeba dbát na dodržování autorských práv.
Pro děti v posledním povinném roce předškolního vzdělávání je důležitá systematická příprava
na vzdělávání v základní škole, do níž za několik měsíců nastoupí. Na základě deficitních oblastí školní
připravenosti konkrétního dítěte je vhodné zadávané aktivity individualizovat tak, aby u něj cíleně
rozvíjely např. grafomotoriku, matematické představy, sluchové vnímání apod. Doporučení učitele by
měla vycházet z hodnocení individuálních vzdělávacích pokroků jednotlivce. Žádoucím postupem
mateřských škol tak bude nejen nabídka rozvojových aktivit pro všechny, ale také aktivit individuálně
cílených, které by co nejlépe odpovídaly potřebám konkrétního dítěte.

V Dolním Podluží dne 1. 9. 2020

Bc. Blanka Mannová, ředitelka školy

