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1. Obecná ustanovení

 Dodatek se vztahuje k povinnosti distančního způsobu vzdělávání za podmínek 

stanovených v § 184 a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 Tento dodatek ke Školnímu řádu platí pro mateřskou školu, jejichž činnost vykonává 

Mateřská škola Nejdek, Husova, příspěvková organizace.

2.    Povinnost školy zajistit vzdělávání distančním způsobem

 Z důvodu krizových opatření vyhlášených po dobu trvání krizového stavu podle 

krizového zákona, z důvodu nařízení mimořádného opatření, například mimořádného 

opatření Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona o 

ochraně veřejného zdraví nebo z důvodu nařízení karantény – škola zahájí vzdělávání 

distančním způsobem.

 Povinné vzdělávání distančním způsobem je pro děti, pro které je předškolní 

vzdělávání povinné.

 V případě, že není možná osobní přítomnost většiny (více než 50 %) dětí z nejméně 

jedné třídy - škola vzdělává dotčené děti distančním způsobem.

 Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového 

vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající 

okolnostem. 

 Škola nemá povinnost distančně vzdělávat v případě:



 pokud ředitel školy rozhodne o omezení nebo přerušení provozu, 

 pokud MŠMT škole schválí změnu v organizaci školního roku, 

 je dětem nařízena karanténa, ale nejde o většinu třídy, a to i v případě, kdy se v 

jiných třídách té samé školy vzdělávání distančním způsobem poskytuje, 

 jsou děti nepřítomy z jiného důvodu (např. nemoc).

     3.    Způsob komunikace pro distanční výuku

 Webové stránky školy: www.msnejdekhusova.cz, sekce „pro rodiče“ - oddíl 

předškoláci

     Ve výjimečných případech osobní formou. K předání vzdělávacích materiálů a úkolů  

dochází 1x týdně v šatně školy a v boxu u poštovní schránky MŠ.

     4.    Omlouvání neúčasti na distančním vzdělávání

Zákonný zástupce je povinen omluvit dítě z distančního vzdělávání do 3 kalendářních dnů 

od začátku absence. 

     5.    Formy distančního vzdělávání

 distanční výuka bude přizpůsobena aktuální situaci, možnostem rodičů i mateřské 

školy

 pedagogové připraví nabídku aktivit podle třídního vzdělávacího plánu s ohledem na 

měsíční a týdenní témata a individualizují je podle úrovně znalostí, dovedností a 

možností dítěte

 důležité je umožnit rodině, aby podporovala rozvoj svého dítěte přirozenými 

prostředky, činnostmi, které jsou běžné, srozumotelné a realizovatelné v podmínkách 

domova

 těžiště vzdělávání bude spočívat především v inspirativních tipech na společenské 

aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí v těchto oblastech : jemné motoriky, 

grafomotoriky, vizuomotoriky zrakového vnímání a paměti, sluchového vnímání a 

paměti, vnímání času, předmatematických představ a v rozvoji řeči.

 škola však nemůže zajistit distanční výukou plně rozvoj všech výchovně-vzdělávacích

oblastí, jako je např. oblast sociálních dovedností 

http://www.skolametylovice.cz/


 nebude stanoven hodinový rozsah ani časové vymezení distanční výuky, škola bude 

materiály vyvěšovat či předávat zákonným zástupcům jednou týdně ( v pondělí ) a to 

takovou formou, jakou si zákonní zástupci zvolí dle svých možností. Zákonní zástupci

mají celý týden na realizaci činností a aktivit, do doby zaslání dalších podkladů.

 vypracované úkoly přinesou zákonní zástupci do MŠ po skončení distanční výuky 

nejdéle však jednou za měsíc, pokud distanční výuka trvá déle

 hodnocení je přizpůsobeno distanční výuce, učitelky poskytují dítěti zpětnou vazbu 

zasláním obrázku, samolepky, slovním komentářem, který dítěti tlumočí rodič

   6.      Stravování 

Nebude-li provoz školní jídelny přerušen, umožní se odběr obědů v rámci školního stravování 

(za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci pak mají

možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat  nebo si jej odhlásit.

Vyzvedávat obědy může pouze osoba, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána 

přítomnost ve škole v době vyhrazené pro předávání obědů do jídlonosičů u bočního vchodu 

do MŠ.

  7.      Závěrečná ustanovení

Pokud Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví právním předpisem či 

mimořádným opatřením pravidla, která budou odlišná od pravidel tohoto dodatku školního 

řádu, pak ustanovení školního řádu, která jsou s nimi v rozporu, se nepoužijí.

Tato směrnice je platná od  01.11. 2020.

V Nejdku, dne :   31.10.2020                                      Jana Velcová, ředitelka 
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