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Distanční vzdělávání v mateřské škole
Dodatek č. 1 školního řádu pro MŠ Máchova a MŠ Vilsnice (platí v případech popsaných v §184 a školského zákona)

Základní škola a Mateřská škola 
Děčín IV, Máchovo nám., 
příspěvková organizace
Raisova 688/11, 405 02 Děčín IV 30. 10. 2020

Úvodní ustanovení

Vzdělávání v mateřské škole v případě nouzového sta-
vu, nebo v případě omezeného provozu z důvodu vý-
skytu nákazy COVID-19 se řídí následujícím:

Mateřské školy mají 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 
nebo z celého odloučeného pracoviště. Distanční způ-
sob vzdělávání musí vždy respektovat aktuální zdra-
votní stav a individuální podmínky konkrétních dětí.

Organizace distanční výuky

Prezenční výuka: Opatření se vztahuje na omezení 
počtu dětí, které nepřekročí více jak 50 % účastníků 
konkrétní třídy/oddělení. Výuka dětí docházejících do 
MŠ i těch, které chybějí, probíhá obvyklou formou. MŠ 
nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním 
způsobem a postupuje jako tehdy, když jsou děti běž-
ně nemocné.

Smíšená výuka: Opatření se vztahuje na více jak 50 % 
dětí třídy/oddělení. Děti, na které se opatření vztahuje 
(je jim zakázáno chodit do MŠ), se vzdělávají distanč-
ním způsobem. MŠ je povinna je vzdělávat a děti jsou 
povinny se vzdělávat. Ostatní děti pokračují v  denní 
docházce. 

Distanční výuka: Do MŠ nesmí chodit celá skupina/
třída/oddělení, více tříd nebo celá škola – vzdělávání 
těchto dětí probíhá pouze distanční formou. Jestliže 
do MŠ nesmí chodit nikdo, vzdělávají se distančně 

všichni (“předškoláci”) a MŠ všem tento způsob vzdě-
lávání poskytuje. Distanční způsob může probíhat 
nejrůznějšími formami, a to dle aktuálních možností 
MŠ i  individuálních podmínek jednotlivých dětí. MŠ 
vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním 
podmínkám jednotlivých dětí, tak také personálním 
a  technickým možnostem školy. Distanční způsob 
vzdělávání musí vždy respektovat aktuální zdravotní 
stav a individuální podmínky konkrétních dětí, jestliže 
s nimi byla škola seznámena. Zákonní zástupci sezná-
mí (i opakovaně) učitele s podmínkami, které dítě pro 
vzdělávání má.

Bude-li dítě nemocné nebo se nebude moci distanč-
ního vzdělávání účastnit, rodič je povinen jej řádně 
omluvit.

Formy distančního vzdělávání

Distanční výuka je založena na komunikaci učitelek 
jednotlivých tříd a rodičů, doplněné o občasný přímý 
kontakt učitele s dítětem. Vzdělávání distančním způ-
sobem probíhá v  souladu s  Rámcovým vzdělávacím 
programem pro předškolní vzdělávání a ŠVP PV v míře 
odpovídající okolnostem.

Prostřednictvím webových stránek MŠ (ms.machov-
ka.cz, msvilsnice.machovka.cz) předávají učitelky 
jednotlivých tříd pravidelně, nejméně však 1× týdně, 
rodičům tipy na tematicky zaměřené aktivity. Těžiště 
vzdělávání spočívá v inspirativních tipech na společ-
né aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí: tvoře-
ní, čtení, didaktické hry, pohybové aktivity, společný 
poslech hudby atd. 
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Témata vycházejí z  ŠVP mateřské školy a  třídních 
vzdělávacích programů. Některé aktivity mohou být 
individualizovány na základě pedagogické diagnos-
tiky jednotlivých dětí a jejich portfolií. Zaměření bude 
např. na grafomotoriku, matematické představy, před-
čtenářskou gramotnost, sluchové vnímání, zrakové 
vnímání, prostorovou orientaci a celkový rozvoj dítěte. 

Učitelky průběžně monitorují zapojování jednotli-
vých účastníků distančního vzdělávání a  poskytují 
jim zpětnou vazbu, individuální konzultace a studij-
ní podporu. Konzultace budou probíhat dohodnutou 
formou dle možností MŠ a jednotlivých rodičů a dětí 
(školní e-mail, telefonicky, online setkání, papírovou 
formou).

Organizace stravování dětí

Nebude-li provoz školní jídelny (výdejny) přerušen, 
školní jídelna umožní odběr obědů v  rámci školní-
ho stravování (za dotovanou cenu) i  dětem, které se 
povinně vzdělávají distančním způsobem. Děti pak 
mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd  
odebrat.
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