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Způsob naplňování povinnosti mateřské školy vzdělávat děti, pro které je předškolní 

vzdělávání povinné, ve vymezených mimořádných situacích distančním způsobem 

 

1. Legislativní rámec 

 

Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem na základě 

novely č. 349/2020 Sb. Školského zákona, která stanovuje pravidla pro vzdělávání 

distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření 

(například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením ministerstva 

zdravotnictví) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost dětí 

v mateřské škole, pro něž je předškolní vzdělávání povinné. 

 

1. Organizace vzdělávání 

 

1.1.Vzdělávací obsah 

Vzdělávání distančním způsobem vychází z rámcového vzdělávacího programu pro 

mateřské školy a školního vzdělávacího programu „Zvládneme to hravě“. Obsah vzdělávání 

je uzpůsoben daným okolnostem, možnostem a podmínkám (speciální vzdělávací potřeby, 

zdravotní stav, materiální podmínky, zázemí rodiny apod.). Veškeré aktivity jsou cílené na 

rozvoj celé osobnosti dítěte a na systematickou přípravu na vzdělávání v základní škole. 

 

1.2. Omlouvání neúčasti na distančním vzdělávání 

Zákonní zástupci jsou povinni omlouvat absenci dítěte vždy do tří dnů od vzniku neúčasti 

dítěte na distančním vzdělávání. 

 

1.3. Personální zajištění 

Distanční vzdělávání poskytují dětem třídní učitelé, kteří přizpůsobí obsah distančního 

vzdělávání možnostem a schopnostem dětí, zvolí vhodnou formu a metody vzhledem 

k možnostem, dovednostem dětí a podmínkám rodiny.  

 

1.4. Formy distančního vzdělávání 

Distanční vzdělávání probíhá formou individuálních konzultací a předáváním materiálů 

zákonným zástupcům dle dohodnutého termínu a časového harmonogramu jednou týdně. 

Rozsah a obsah vzdělávání závisí na věku, zvláštnostech dítěte, na jeho možnostech, 

schopnostech a dovednostech, vychází z cílů stanovených školním vzdělávacím 

programem, které učitel individualizuje pro konkrétní dítě.  

 

1.5. Způsob komunikace se zákonnými zástupci 

Učitel kontaktuje zákonné zástupce nepřítomných dětí telefonicky, SMS zprávou nebo 

emailem. Dohodne termín konzultace a předání vzdělávacích materiálů. Osobně předá 

didaktický materiál a podá instrukce včetně dalšího termínu konzultace a odevzdání 



vypracovaných materiálů. Na každé konzultaci dojde ke kontrole vypracovaných materiálů, 

ke zhodnocení, popřípadě dovysvětlení.     

 

1.6. Nabídka dalších možností vzdělávání 

 

Odkazy:  

ČT Edu pro předškolní děti: https://t.ly/z5va  

NÚKIB, E-kurz Vanda a Eva v online světě: https://t.ly/mwH2  

NPI ČR, Podpora dětí s OMJ v MŠ distanční formou: https://t.ly/3DPK  

 

 

 

 

V Jablonci nad Nisou dne 23. září 2020 
 


