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DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

- Distanční vzdělávání přesně definuje § 184 a školského zákona. Jednoduše řečeno jde 

o vzdělávání na dálku.  

 

- Distanční vzdělávání se poskytuje pouze v důsledku krizových nebo mimořádných 

opatření nebo z důvodu nařízení karantény za předpokladu, že chybí většina dětí třídy.  

 

- Distanční vzdělávání se neposkytuje, pokud děti do MŠ nechodí kvůli neštovicím, 

střevní viróze nebo pokud je MŠ uzavřena například z důvodu rekonstrukce. 

 

- Započítávají se do ní pouze děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. Bude-li 

dítě nemocné nebo se nebude moci distančního vzdělávání účastnit, rodič ho z 

distančního vzdělávání omluví (omlouvání dětí probíhá jako při běžném vzdělávání, 

nejdříve telefonicky poté do omluvného listu dítěte, který je v MŠ).  

 

Naše mateřská škola poskytuje v této krizové situaci vzdělávání distančním způsobem dětem, 

pro které je předškolní vzdělávání povinné. Pro mladší děti (pro které není toto vzdělávání 

povinné) je tato forma pouze dobrovolné zpestření domácího pobytu.  

 

Kdo a jakým způsobem probíhá distanční výuka 

Na distanční výuce se podílejí všechny paní učitelky z jednotlivých tříd, které spolupracují při 

tvorbě i kontrole týdenních plánů, které jsou zadávány vždy na jeden konkrétní týden.  

Nastane-li situace, kdy budeme muset mateřskou školu uzavřít a spustit tak distanční výuku, 

na soukromé maily rodičů budou zasílány týdenní tematické plány s úkoly (kdo nemá 

možnost si tyto úkoly vytisknout, budou mu předávány v tištěné podobě po předchozí 

telefonické domluvě do schránky MŠ), které budou odpovídat tématům, jaká by byla 

probírána při běžné výuce v MŠ.  

 

Tyto výchovně-vzdělávací činnosti budou zahrnovat všechny oblasti vzdělávání, jako jsou:  

1) Dítě a jeho tělo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 43  

2) Dítě a jeho psychika, kde jsou zahrnuty podskupiny: A) jazyk a řeč B) poznávací 

schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace C) sebepojetí, city, vůle  

3) Dítě a ten druhý  

4) Dítě a společnost  

5) Dítě a svět  

 

Vypracované úkoly budou rodiče odevzdávat dvěma způsoby:  

1) vytištěné se jménem dítěte do schránky MŠ  

2) vyfocené, naskenované na mail MŠ  

Vypracované úkoly se budou odevzdávat nejpozději do pátku do 20:00 hod. (po předchozí 

telefonické dohodě je možnost i pozdějšího termínu odevzdání). 

 

Hodnocení, zpětná vazba:  



Hodnocení vypracovaných úkolů a zpětná vazba MŠ bude probíhat průběžně, a to 

prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.  

- Formou formativního hodnocení ze strany pedagogů.  

- Druhou formou hodnocení bude samohodnocení, kde si dítě, které plnilo úkoly, svoji 

práci zhodnotí pomocí jednoho ze tří smajlíků.  

- K další formě hodnocení bude patřit i možnost vyjádření se rodičem (rodič bude mít 

na konci vypracovaných úkolů svým dítětem možnost se vyjádřit) Rodič může napsat, 

jestli nebylo zadání moc obtížné nebo naopak lehké, jestli dítě vše zvládlo bez 

problémů nebo mu musel být nápomocen, jestli je úkolů pro dítě málo ŠKOLNÍ 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM nebo naopak velké množství, které se nedá zvládnout (za 

jakoukoliv reakci budeme velice rádi a použijeme ji v dalším zlepšování distanční 

výuky).  

 

Podpora: 

Dotazy a konzultace budou možné prostřednictvím e-mailu MŠ, osobní konzultace v MŠ 

(každé pondělí od 8:00 do 10:00 hod.) po předchozí telefonické domluvě nebo kontakt 

telefonický vždy s paní učitelkou, která zadává týdenní plán k vypracování (telefonní čísla a 

e-maily na konkrétní paní učitelku najdete vždy v e-mailu s tematickým plánem na daný 

týden). 

 

 

Schváleno na pedagogické radě: 31. 8. 2021 

 

 


