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Právní východiska
Zvláštní pravidla pi omezení osobní pítomnos d
Sb., školský zákon.

ve školách jsou dána § 184a zákona 561/2004

D vody pro omezení p ítomnos d ve škole:
1. Krizové opatení vyhlášeného podle krizového zákona.
2. Naízení mimoádného opatení podle zvláštního zákona.
3. Naízení karantény podle zákona o ochran veejného zdraví.
Ad 1) Dojde k vyhlášení krizového opatení podle zákona . 240/2000 Sb., o krizovém ízení a o zmn
nkterých zákon (krizový zákon), ve znní pozdjších pedpis. Krizovým opatením je podle § 2 písm.
c) krizového zákona organizaní nebo technické opatení urené k ešení krizové situace a odstranní
jejích následk, vetn opatení, jimiž se zasahuje do práv a povinnos osob, piemž krizovou situací
je podle § 2 písm. b) krizového zákona stav nebezpeí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu, nebo
Ad 2) Dojde k naízení mimoádného opatení, napíklad mimoádného opatení Ministerstva
zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona . 258/2000 Sb., o ochran veejného
zdraví a o zmn souvisejících zákon, ve znní pozdjších pedpis. Mimoádným opatením pi
epidemii nebo nebezpeí jejího vzniku mže být práv i uzavení škol (viz § 69 ve spojení s § 80 odst. 1
písm. g), resp. s § 82 odst. 2 písm. m) zákona o ochran veejného zdraví). Dále mže jít nap. o
mimoádné opatení podle zákona . 166/1999 Sb., o veterinární péi a o zmn souvisejících zákon,
nebo
Ad 3) Dojde k naízení karantény. Naídit karanténu mže nap. krajská hygienická stanice nebo
poskytovatel zdravotních služeb.
Poet nep ítomných d
Povinnost mateské školy zaít poskytovat vzd lávání distanním zpsobem, pokud dojde v dsledku
výše uvedeného ke znemožn ní osobní pítomnos :
 více než poloviny všech d , pro které je pedškolní vzd lávání povinné, z celé mateské školy,
Povinnost vzdlávat se distanním zp sobem
Mateská škola je povinna poskytovat vzd lávání distanním zpsobem pouze d tem, pro které je
pedškolní vzd lávání povinné. Pro tyto d i nadále trvá povinnost se omlouvat, pokud se nebudou
moct nap. z dvodu onemocn ní vzd lávání úastnit.
Pravidla pro omlouvání d pi distanní form vyuování jsou stanovena ve školním ádu.
Školní vzdlávací program a distanní zp sob vyuování
Vzd lávání distanním zpsobem škola uskuteuje podle píslušného rámcového vzd lávacího
programu a školního vzd lávacího programu v míe odpovídající okolnostem.
Je nutné pihlížet ke konkrétní situaci dít te a také školy.

Pi distanní form výuky není nutné splnit veškeré požadavky RVP i ŠVP, nebo je zejmé, že nelze
klást rovnítko mezi vzd lávání s osobní pítomnos ve škole a vzd lávání distanním zpsobem, a to i
s ohledem na rzné podmínky jednotlivých d a škol.
Viz dále Pravidla pro vzdlávání na dálku.
Hodnocení d
Pravidla pro hodnocení
editel školy ve spolupráci s pedagogy stanoví:
 co všechno budou v mateské škole pi distanní výuce sledovat, na které konkrétní jevy se ve
vyhodnocování d zam í,
 jakými formami, metodami, jakým zpsobem budou dané jevy vyhodnocovat,
 asový plán (konkrétní termíny, i frekvenci, s jakou budou v jednotlivých pípadech vyhodnocování
provád t)
 odpov dnost pedagog (kdo bude za co zodpov dný).
Zásady pro hodnocení
 dležité informace dokumentujeme, aby byly srozumitelné dít i rodii,
 snažíme se vas zachy t u dít te pípadné problémy i nedostatky, vyvodit odborn podložené
záv ry pro další rozvoj dít te,
 volíme individuáln rzný zpsob sledování a hodnocení i rznou formu a rozsah záznam,
 písemné záznamy a další doklady podléhají ochran osobních údaj (GDPR).
Pravidla pro hodnocení d pi distanní form vyuování jsou stanovena ve školním ádu.
Viz dále Pravidla pro vzdlávání na dálku.
Zp sob poskytování vzdlávání a hodnocení výsledk vzdlávání distanním zp sobem
Zpsob poskytování vzd lávání a hodnocení výsledk vzd lávání distanním zpsobem pizpsobí
škola podmínkám dít te pro toto vzd lávání.
Kontakt s d tmi a rodii
 Tídní uitelé zmapují individuální podmínky d .
 Tídní uitelé zajis kontakt s d tmi a rodii.
 editel školy zajis me podmínky všech pedagogických pracovník pro vzd lávání na dálku.
 editel školy ve spolupráci s tídním uitelem se zam í na zapojení d a rodi, se kterými je
ob žné navázat komunikaci.
Komunikaní pla orma
 editel školy urí hlavní komunikaní pla ormu, pojmenuje nástroje a vybavení pro distanní formu
vzd lávání. Upednostuje, aby zvolená pla orma byla srozumitelná, jednoduchá, dostupná a
nann zvládnutelná.
 editel školy kontroluje, aby komunikace probíhala podle stanovených pravidel.
 editel školy frekvenci s jakou bude distanní forma vyuování probíhat.
 Tídní uitelé udržují pravidelný kontakt s rodii.
 Tídní uitelé poskytují prb žnou zp tnou vazbu d tem a rodim.
Pravidla pro vzd lávání na dálku
 editel školy a tídní uitelé uplatují a zohledují postupy, principy a zásady odpovídající
speci kám pedškolního vzd lávání.
 editel školy stanoví pravidla pro d (rodie) i uitele k asovému a obsahovému rozvržení výuky.
 editel školy stanoví pravidla pro poskytování zp tné vazby d tem (rodim), upednostujeme
forma vní zp tnou vazbu.
 editel školy urí zpsob výuky na dálku.

 editel školy urí priority výuky ze ŠVP pi výuce na dálku.
 editel školy ve spolupráci s pedagogickými pracovníky zpracuje pehled k ŠVP:
a) jaká témata (pípadn uivo) budou v období od zahájení distanního vzd lávání
realizována v plné šíi,
b) jaká témata (pípadn uivo) budou realizována v redukované podob , tedy jen ásten
(tzn. co z daného obsahu by d m ly zvládat),
c) jaká témata (pípadn uivo) se zcela pesunou do dalšího období,
d) jaká témata (pípadn uivo) budou zcela vypušt na.
 editel školy urí pravidla hodnocení d na dálku (forma vní zp tná vazba, sebehodnocení d ,
udržení a posílení vnitní mo vace d k uení).
 Tídní uitelé pi zadávání samostatné práce zohledujeme možnos a podmínky jednotlivých d ,
nepehlcují d ani rodi e.
 Asistent pedagoga zajiš uje maximální individualizaci výuky, komunikuje s d tmi a jejich rodii.
Podpora vzd lávání na dálku
 editel školy zajis technickou, odbornou i metodickou podporu pro distanní formu vyuování.
 editel školy zajis vzájemnou komunikaci a podporu mezi pedagogy navzájem i mezi vedením a
pedagogy.
 editel školy stanoví harmonogram porad, konzultací a pedávání informací.
 editel školy pravideln monitoruje a vyhodnocuje prb h vzd lávání na dálku, reaguje na nov
vzniklé podn ty a situace a op malizuje zavedený systém.
Ochrana osobních údaj p i distanní form vzdlávání
1. editel školy (pov enec GDPR) pojmenuje metody a formy práce, které uitelé pi distanní form
výuky používají:
- emaily (hromadné e-maily) uitel – rodi (dít ),
- domácí práce d v lis nné podob pi nástupu do MŠ (vyhodno uitel spolen s dít tem), vrá
rodii
Jak na distanní výuku v mate ské škole
1. Píprava distanní formy vzd lávání
 Pipravit na webových stránkách školy záložku k distannímu vzd lávání.
 Vysv tlit rodim právní aspekty distanní výuky (§ 184a školského zákona).
 Vytvoit spoleného úložišt pro fotky a videa d .
 Nabídnout pomoc rodim, kteí nemají moderní technologie nebo nejsou schopni s nimi pracovat.
 Doplnit dokumenty školy o možnos distanní výuky (školní ád, školní vzd lávací program, …).
 Distanní výuka je povinná pro „pedškoláky“.
 Seznámit pedagogy a rodie se vzd lávacími portály (ekabinet, logohrátky, škola-doma, …).
 Veškeré informace o d tech a rodiích pi distanní výuce podléhají ochran osobních údaj (GDPR)
2 Rozd lení distanní výuky
O-line výuka
K napln ní není teba online prostedí (telefonické nebo osobní pedání úkol, zaslání pokyn emailem, vylen ní prostoru v mateské škole, kde budou k vyzvednu pracovní materiály pro rodie,
Konzultace
Telefonát, e-mail

3. N která pravidla pro distanní vyuování
 Pi zadávání úkol je poteba mít na mysli jejich asovou náronost (pro d i pro rodie), ale také
povinnost plnit zadané úkoly.
 Respektovat individuální poteby každého dít te (individualita dít te = individuální ak vity).
 Usilovat o zp tnou vazbu (komentáe rodi, založení složky s vypracovanými úkoly)
 Vytváejme por olio pro každé dít .
 Distanní výukou se spolupodílet se na vytváení denního režimu dít te
 Zadávané úkoly logicky uspoádat tak, aby tvoily tema cké celky v souladu se školním vzd lávacím
programem.
 Zadávané úkoly pedávat v pehledné strukturované form , v pesn stanovený as na pedem
zvolené pla orm , napíklad nové úkoly e-mailem na zaátku týdne
 Respektovat v možné míe individuální poteby dít te asové možnos rodi.
 Pipomínat a vracet se k innostem, které již znají ze školy (básniky, které se d již nauily, cviení,
…).
 Zadávat i dobrovolné ak vity pro d (nadané).
 Oznait rzné typy úkol:
- zvládnou d samy,
- zvládnou s pomocí rodi,
- je poteba spolupráce s pedagogem, metodické vedení, názorná ukázka, …
 Promýšlet vhodné spolené ak vity d a rodi.
 Pln ní úkol by nem lo d vázat píliš na obrazovku poítae.
 V maximální míe podporovat komunikaci:
- vedení školy + uitelé,
- uitelé + uitelé,
- uitelé + rodie,
- uitelé + d ,
- d + rodie.
 Prb žn sledovat vládní naízení, opatení krajských hygienických stanic, zizovatele v souvislos
s nouzovým stavem a opera vn na n reagovat.
4. Píklady distanního vyuování
 Práce s didak ckými materiály (vizualizované pehledy, názorné pomcky, obrázky).
 Edukaní videa mateské školy s rozcvikou, básnikou, povídáním, videopostupy apod.
 V prostorách mateské školy vylen no místo, kde si mohou rodie vyzvedávat pracovní materiály
pro d .
 Poskytnout informace o dív jších spolených zážitcích z mateské školy (nahraná videa: vánoní
besídka, arod jnice, sportovní den, …).
 Natoit virtuální návšt vu mate ské školy spojenou s pozdravem a páním d tem.
 Zaazovat do úkol sebeobslužné a pracovní innos (samostatné oblékání a obouvání, hygiena,
stolování).

