
 
 

 

DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU č.2      

DISTANČNÍ VÝUKA 

1. Úvodní ustanovení  
  

• Distanční vzdělávání přesně definuje § 184a školského zákona.   

• Jde o vzdělávání dětí na dálku.  

• Distanční vzdělávání se poskytuje pouze v důsledku krizových nebo mimořádných 

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

třídě, ve které je plněno povinné předškolní vzdělávání.  

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

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

• Distanční vzdělávání je určeno pouze pro děti, pro které je předškolní vzdělávání 

povinné.  

• Bude-li dítě nemocné nebo se nebude moci distančního vzdělávání účastnit, rodič je 

povinen jej omluvit.  

• Omlouvat dítě lze na e-mailech školy či třídy nebo telefonicky na mobilním telefonu 

774 161 802.   

• Po znovuotevření školy, rodič omluvenku zapíše do omluvného listu dítěte.  
  

  

2. Způsob poskytování distančního vzdělávání  
  

• Dle zákona „způsob poskytování vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola 

podmínkám dítěte „.  

• V případě distanční výuky budou v Mateřské škole Campana týdenní vzdělávací cíle a 

tematicky zaměřené bloky s nabídkou činností, které posilují a rozvíjejí kompetence 

dítěte dle TVP, dostupné na google classroom. Rodiče dostanou zvací email.  

• E-maily rodičů bude Mateřská škola Campana v případě nutnosti distanční výuky 

využívat také k zasílání některých výukových materiálů.   

• Pokud zákonní zástupci nevlastní žádné ICT vybavení, pomocí kterého by mohli se 

školou komunikovat, bude na každém pracovišti určen jeden den v týdnu, kdy si 

zákonný zástupce může v MŠ vzdělávací materiály vyzvednout a zároveň odevzdat 

vypracovaná zadání.  
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3. Vzdělávání mladších dětí  
  

• Mladší děti (3-5 let) se mohou distančního vzdělávání také účastnit, ale bude to 

bráno jako nadstandartní činnost a vstřícný krok naší mateřské školy. Plnění 

úkolů a vypracovávání pracovních listů od mladších dětí nelze vymáhat.  
  

  

4. Pedagogové v době karantény a distančního vzdělávání  
  

• Pokud skončí v karanténě pedagogický sbor a mateřská škola se uzavře (děti v 

karanténě nejsou a do MŠ by mohly chodit), nejsou splněny podmínky zákona pro 

distanční vzdělávání. Toto se tedy nerealizuje. Pedagogové mohou zasílat výukové 

materiály dětem, je to ale zcela na jejich rozhodnutí, nemohou však jejich plnění 

„vymáhat“.  

• Pokud bude pedagogovi nařízena karanténa, může pracovat z domu (“homeoffice”), 

pokud se tak domluví se svým zaměstnavatelem. V této situaci dostává plat stejně, 

jako by byl v práci.  

• Pokud bude v karanténě a bude čerpat „nemocenskou“, nepracuje. Dostane náhradu 

mzdy („nemocenskou“).  
  

  

5. Provozní zaměstnanci v době karantény a distančního vzdělávání  

  
• Pokud bude v karanténě provozní zaměstnanec, nepracuje, bude čerpat 

„nemocenskou“. Dostane náhradu mzdy („nemocenskou“).  

• Pokud bude pracoviště Mateřské školy Campana uzavřeno v důsledku krizových nebo 

mimořádných opatření a pracovník je zdráv, je možné tomuto zaměstnanci přidělit 

náhradní práci na jeho pracovišti.    

• Pokud by byla mateřská škola uzavřena z důvodu nařízení karantény, jde o překážku v 

práci za strany zaměstnavatele. Zaměstnanec dostane náhradu mzdy v průměrné 

měsíční výši.  
  

  

6. Hodnocení distančního vzdělávání  

  

• Dle § 184a školského zákona jsme povinni poskytnout dětem zpětnou vazbu v 
podobě hodnocení jejich práce při distančním vzdělávání.   

• Hodnocení v tomto případě bude poskytováno:  
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- písemně formou krátkých vzkazů buď e-mailem či na google classroom pod vložené 
příspěvky dětí;              
- ústně při osobních návštěvách zákonného zástupce při vyzvedávání vzdělávacích                     
materiálů na jednotlivých pracovištích MŠ Campana.  

  
  

  
Ve Frýdku Místku dne 7.9.2020                                      

 

  MgA. Hana Pernická 

ředitelka MŠ   

 


