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Pokyn ředitelky MŠ k distančnímu způsobu vzdělávání č.j. 5/2020 

 

Právní východiska 

 

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí ve školách jsou dána § 184a zákona 

561/2004 Sb., školský zákon. 

 

Důvody pro omezení přítomnosti dětí ve škole: 

 

1. Krizové opatření vyhlášeného podle krizového zákona. 

2. Nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona. 

3. Nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 

 

Ad 1) Dojde k vyhlášení krizového opatření podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a 

o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Krizovým opatřením 

je podle § 2 písm. c) krizového zákona organizační nebo technické opatření určené k řešení 

krizové situace a odstranění jejích následků, včetně opatření, jimiž se zasahuje do práv a 

povinností osob, přičemž krizovou situací je podle § 2 písm. b) krizového zákona stav 

nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu, nebo  

 

Ad 2) Dojde k nařízení mimořádného opatření, například mimořádného opatření Ministerstva 

zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Mimořádným 

opatřením při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku může být právě i uzavření škol (viz § 69 

ve spojení s § 80 odst. 1 písm. g), resp. s § 82 odst. 2 písm. m) zákona o ochraně veřejného 

zdraví). Dále může jít např. o mimořádné opatření podle zákona č. 166/1999 Sb., o 

veterinární péči a o změně souvisejících zákonů, nebo  

 

Ad 3) Dojde k nařízení karantény. Nařídit karanténu může např. krajská hygienická stanice 

nebo poskytovatel zdravotních služeb. 

 

Počet nepřítomných dětí 

 

Povinnost mateřské školy začít poskytovat vzdělávání distančním způsobem, pokud dojde v 

důsledku výše uvedeného ke znemožnění osobní přítomnosti: 

 více než poloviny všech dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z celé 

mateřské školy,  



 více než poloviny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, na odloučeném 

pracovišti mateřské školy nebo  

 více než poloviny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, pokud jsou v dané 

třídě pouze takové děti (tj. jde o třídu pouze pro děti, pro které je předškolní 

vzdělávání povinné).  

Postačuje naplnění jedné z těchto podmínek.  

 

Povinnost vzdělávat se distančním způsobem 

 

Mateřská škola je povinna poskytovat vzdělávání distančním způsobem pouze dětem, pro 

které je předškolní vzdělávání povinné. Pro tyto děti i nadále trvá povinnost se omlouvat, 

pokud se nebudou moct např. z důvodu onemocnění vzdělávání účastnit.  

Pravidla pro omlouvání dětí při distanční formě vyučování jsou stanovena ve školním řádu. 

 

Školní vzdělávací program a distanční způsob vzdělávání 

 

Vzdělávání distančním způsobem naše MŠ uskutečňuje podle příslušného rámcového 

vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.  

Přihlížíme ke konkrétní situaci dítěte a také školy.  

Distanční způsob vzdělávání zajišťují učitelky ze třídy dětí s povinnou předškolní docházkou. 

 

 

Hodnocení dětí 

 

Pravidla pro hodnocení 

 

 při distanční výuce budeme sledovat, zda dítě odevzdá úkoly v daném termínu 

 hodnocení budeme provádět průběžně 

 úkoly s hodnocením se budou ukládat do složky distanční výuka v portfoliích 

 za splněné úkoly zodpovídá rodič – kontrolu provádí učitelka 

 písemné záznamy a další doklady podléhají ochraně osobních údajů (GDPR) 

 

Způsob poskytování vzdělávání 

 

 distanční výuka bude prováděna tzv. off-line výukou 

 děti dostanou úkoly na týden, které si mohou rodiče vyzvednout v určitý den a hodinu 

a v určitý den zase odevzdají, nebo budou k dispozici na stránkách MŠ ve složce 

„distanční vzdělávání“ 

 

Kontakt s dětmi a rodiči 

 

 učitelky zmapují individuální podmínky dětí, zajistí kontakt s rodiči – seznam 

předškolních dětí s kontakty na rodiče 



Pravidla pro vzdělávání na dálku 

 

 témata budou realizována v redukované podobě, tedy jen částečně (tzn. co z daného 

obsahu by měly děti zvládat – školní připravenost)  

 asistentky pedagoga budou zajišťovat maximální individualizaci výuky pro žáky se 

SVP, komunikovat s dětmi a jejich rodiči, prostřednictvím elektronické komunikace 

  

Ochrana osobních údajů při distanční formě vzdělávání  

 Mateřská škola dodrží zásady pro práci s informacemi, které obsahují osobní údaje 

 

 shromažďovat pouze nezbytné osobní údaje – seznam dětí, kontakt na rodiče 

 nepotřebné údaje skartovat po zrušení krizového opatření, mimořádného opatření či 

karanténě 

 zachovávat mlčenlivost o dalších údajích 

 

 

 

 

 

V Mikulášovicích 1. 10. 2020 

 

 

 

 

 

          Kristina Klingerová 

               ředitelka MŠ 

 


