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Příloha č.1 k Školnímu řádu mateřské školy 
 
Distanční vzdělávání 
 
Podle školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) má mateřská škola povinnost 
poskytovat distanční vzdělávání dětem, pro které je předškolní vzdělávání 
povinné, v případě následujících důvodů: 
 
1. dojde k vyhlášení krizového opatření podle zákona č.240/2020 Sb., o krizovém 
řízení. 
2. dojde k nařízení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebo Krajské 
hygienické stanice podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 
3. dojde k nařízení karantény. Nařídit karanténu může Krajská hygienická stanice 
nebo poskytovatel zdravotních služeb. 
 
Pokud z těchto důvodů dojde k znemožnění osobní přítomnosti více než poloviny 
dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné z celé mateřské školy nebo z celé 
třídy mateřské školy, bude mateřská škola poskytovat těmto dětem distanční 
vzdělávání. 
 
Škola je povinna přizpůsobit toto vzdělávání podmínkám každého dítěte, kterého se 
týká. 
 
Učitelky budou na jednotlivých třídách připravovat pracovní listy podle potřeb dětí a 
podle zavedených metod práce a vzdělávání v každé třídě. 
Pracovní listy budou pro děti kopírovat a rodičům předávat v papírové podobě každý 
týden v předem stanoveném termínu a to v odpoledních hodinách od 15.00 do 16.30 
hodin. 
 
Pracovní listy budou obsahovat stručné pokyny pro rodiče, jakým způsobem mají 
s dětmi pracovat a co budou s dětmi procvičovat. 
 
Vypracované pracovní listy a úkoly děti odevzdají až po znovuotevření provozu 
mateřské školy. 
 
Každá třída bude předávat úkoly v jiný den. 
Rodiče dětí s povinným předškolním vzděláváním budou o podrobnostech předem 
informováni emailem a informace o distanční výuce budou rovněž zveřejněny na 
webových stránkách školy. 
 
Zadané úkoly v distančním vzdělávání budou zpětně hodnoceny učitelkou slovně, 
případně písemnou formou. 
 
Pokud se nebudou moci rodiče pro úkoly dostavit ve stanoveném termínu, dohodnou 
se telefonicky s učitelkami ze spádové třídy individuálně. 
 
Pro ostatní děti z mateřské školy bude znovu aktualizována facebooková stránka. 
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Distanční vzdělávání je pro děti s povinnou předškolní docházkou povinné, protože 
i v těchto případech trvá období školního vyučování a děti nemají prázdniny. 
 
Pokud se dítě nemůže např. z důvodu nemoci distančního vzdělávání zúčastnit, musí 
být zákonným zástupcem řádně omluveno telefonicky a po obnovení provozu 
mateřské školy písemně omluveno v Omluvném listě. 
 
 
 
 
 
V Ráječku, dne 25.9.2020 
 
 
 
 
 
PaedDr. Pavel Vaverka 
ředitel školy 


