Příloha Školního řádu platná v případě vzdělávání
distančním způsobem v MŠ
1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC
Ve školském zákoně novelou vyhlášenou pod č. 349/2020 Sb. s účinností ode dne 25.8.2020
byla stanovena pravidla pro vzdělávání distančním způsobem v některých mimořádných
situacích uzavření škol či zákazu přítomnosti dětí, žáků nebo studentů ve školách. Zákonem je
nyní nově stanovena povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání
distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

1.1 Škola musí začít povinně vzdělávat 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
• z důvodu nařízení karantény, pokud není možná osobní přítomnost většiny (více než 50 %)
dětí z nejméně jedné třídy

Povinnost distančně vzdělávat má ve vymezených situacích mateřská škola ve vztahu k dětem,
pro které je předškolní vzdělávání povinné.
Povinné vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné,
začíná v případě, pokud není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní
vzdělávání povinné
• z celé mateřské školy, nebo
• z nejméně jedné třídy, pokud se v ní vzdělávají pouze tyto děti.

Za splnění předpokladů pro zahájení výuky distančním způsobem má škola povinnost u těchto
dětí pokračovat ve vzdělávání distančním způsobem. Vzdělávání distančním způsobem škola
uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího
programu v míře odpovídající okolnostem. Není tedy povinností je naplnit beze zbytku.

1. 2. Škola nemá povinnost vzdělávat distančním způsobem:
• pokud MŠMT škole schválí změnu v organizaci školního roku,
• pokud ředitel školy rozhodne o omezení nebo přerušení provozu a vzhledem k výše
uvedeným pravidlům dále také zejména, pokud 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 nepřítomny z jiného důvodu (např. nemoc)

Děti, kterým není omezena osobní přítomnost ve škole, se nadále vzdělávají prezenčním
způsobem.

Pokud to organizační možnosti školy dovolí, bude škola poskytovat ve škole nepřítomným
dětem studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na
dané období. Děti se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky.

1.3. Jakou povinnost má dítě:
Děti jsou povinny se vzdělávat distančním způsobem ve vymezených případech. Způsob
poskytování a hodnocení vzdělávání na dálku přizpůsobí škola podmínkám dítěte pro toto
vzdělávání (zázemí, materiální podmínky, speciální vzdělávací potřeby, zdravotní stav atp.).

1.4. Omlouvání neúčasti na distančním způsobu vzdělávání:
Absenci při distanční výuce je nutné posuzovat podle zapojení do vzdělávání a výstupů, nikoli
podle doby vzdělávacích aktivit. Školský zákon stanoví základní rámec – povinnost omlouvání
do 3 kalendářních dnů po začátku absence (nebo 3 dnů po výzvě u MŠ) a přikazuje, že
podrobnosti upraví školní řád (viz MŠ: § 34a odst. 4 školského zákona).

2. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY
Všichni zaměstnanci musí plnit své pracovní povinnosti vyplývající z organizace distanční výuky
stanovené ředitelem školy. Pedagogický pracovník je povinen být na pracovišti zaměstnavatele
v době stanovené rozvrhem své přímé pedagogické činnosti (dle § 22 a zákona o
pedagogických pracovnících), současně ale není vyloučena obecně zakotvená možnost (dle §
2 zákoníku práce) dohodnout se v případě distančního způsobu vzdělávání na jiném místě
výkonu práce – odlišném od pracoviště zaměstnavatele. Tato možnost dohodnout se na místě
výkonu práce odlišném od pracoviště zaměstnavatele je i u učitelů, jimž byla nařízena
karanténa, nebrání-li tomu zdravotní stav zaměstnance a jsou-li dodržena všechna stanovená
omezení. V takovém případě je možné odmítnout vypsání potvrzení o „pracovní neschopnosti“
ošetřujícím lékařem, lékaře informovat o shodě zájmu zaměstnance se zaměstnavatelem na
pokračování výkonu práce za podmínek karantény, tedy typicky z domova. Pedagogický
pracovník je v tomto režimu hmotně zabezpečen platem (mzdou) za vykonanou práci, protože
učitelé budou větší měrou konat práce související s PPČ a jejich pracovní doba 40 hod. týdně
se nemění.
Rozvrh přímé pedagogické činnosti (PPČ)pedagogických pracovníků určuje ředitel a ten tento
rozvrh může měnit. Změna v rozvrhu musí být oznámena předem, zpravidla v předstihu 3 dnů.

Pokud není vzhledem k situaci možné oznámit změnu s předstihem, je o ní pedagogický
pracovník informován v nejkratším možném termínu.
V důsledku přechodu na vzdělávání distančním způsobem se může stát, že ředitel nebude
moci přidělit „předepsaný počet“ hodin PPČ podle nařízení vlády č. 75/2005 Sb. Pedagogickým
pracovníkům se však plat nekrátí.

3. ORGANIZACE VÝUKY PŘI OMEZENÍ PŘÍTOMNOSTI VE ŠKOLÁCH
3.1. Prezenční výuka
V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu dětí, který nepřekročí více
jak 50 % účastníků konkrétní třídy, škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním
způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomny ve škole, např. z
důvodu nemoci. Prezenční výuka probíhá běžným způsobem.
3.2. Smíšená výuka
V případě, že se zákaz osobní přítomnosti ve škole (onemocnění či karanténa) týká více než
50% dětí konkrétní třídy, je škola povinna distančním způsobem vzdělávat děti, kterým je
zakázána osobní účast na prezenční výuce. Ostatní děti pokračují v prezenčním vzdělávání. V
uvedených třídách probíhá tzv. „smíšená výuka“. O způsobu organizace „smíšené výuky“
rozhoduje ředitel školy s ohledem na konkrétní aktuální možnosti a podmínky školy a dětí.
3.3. Distanční výuka
Pokud jsou splněny podmínky dle § 184 a školského zákona a zákaz osobní přítomnosti platí
pro minimálně jednu celou třídu, probíhá v této třídě distanční výuka. Ostatní třídy se vzdělávají
dále prezenčním způsobem ve standardním režimu. Pokud je zakázána přítomnost všech dětí
školy, přechází na distanční výuku celá škola.

4. FORMY VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM
Vzdělávání distančním způsobem může probíhat formou on-line výuky, jak je popsáno níže.
Pojmem on-line výuka je obecně označován takový způsob vzdělávání na dálku, který probíhá
zpravidla prostřednictvím internetu a je podporován nejrůznějšími digitálními technologiemi a
softwarovými nástroji. V MŠ používáme asynchronní on-line výuku (děti pracují v jimi zvoleném
čase vlastním tempem na jim zadaných úkolech a společně se von-line prostoru nepotkávají).
Učitel posílá zadání samostatné či skupinové práce prostřednictvím určeného komunikačního
nástroje. Účastníci na zadaných úkolech pracují dle svých časových možností a domluveným
způsobem ve stanoveném termínu vypracované zadání odevzdávají.
U dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, je distanční výuka založena na komunikaci
učitele a rodičů, doplněné o občasný přímý kontakt učitele s dítětem. Těžiště vzdělávání

spočívá především v inspirativních tipech na společné aktivity dětí a rodičů v domácím
prostředí, na tvoření, čtení, didaktické hry, pohybové aktivity, společný poslech hudby atd.
Vzhledem k věku je dostačující, pokud učitelé prostřednictvím domluvené komunikační
platformy (případně papírovou formou) předávají jednou týdně rodičům tipy na tematicky
zaměřené aktivity vhodné pro domácí prostředí.
Vzdělání probíhá v souladu s RVP PV a ŠVP dané školy, avšak ne nutně v plné míře. Z
hlediska obsahu vzdělávání mohou být východiskem pro přípravu nabídky rozvojových aktivit
pro děti, resp. rodiče, vlastní zdroje pedagogů, které využívají i pro vzdělávání v běžném
režimu a budou zveřejněny na webových stránkách školy. Při zveřejňování podkladů je třeba
dbát na dodržování autorských práv.
Pro děti v posledním povinném roce předškolního vzdělávání je důležitá systematická příprava
na vzdělávání v základní škole, do níž za několik měsíců nastoupí. Na základě deficitních
oblastí školní připravenosti konkrétního dítěte je vhodné zadávané aktivity individualizovat tak,
aby u něj cíleně rozvíjely např. grafomotoriku, matematické představy, sluchové vnímání apod.
Doporučení učitele by měla vycházet z hodnocení individuálních vzdělávacích pokroků
jednotlivce. Žádoucím postupem mateřských škol tak bude nejen nabídka rozvojových aktivit
pro všechny, ale také aktivit individuálně cílených, které by co nejlépe odpovídaly potřebám
konkrétního dítěte.

5. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) mají nárok na
poskytování podpůrných opatření školou a školským poradenským zařízením i při distančním
způsobu vzdělávání.
Pedagogická intervence a předmět pedagogické péče je nadále poskytován prostřednictvím online komunikace osobou, která toto podpůrné opatření realizuje i v běžném režimu školy.
V případě přiznaného podpůrného opatření asistenta pedagoga, škola zajistí jeho podporu i pro
distanční způsob vzdělávání. Tyto osoby mohou poskytovat individualizované učební materiály
a podklady, konzultace a podporu na dálku a také pomáhat s distanční výukou. Asistenta
pedagoga je možné zapojit prostřednictvím nástrojů distančního způsobu vzdělávání.

6. ZAPOJENÍ VŠECH DĚTÍ DO VÝUKY
Škola má připraveny postupy, jak zapojit do distančního způsobu vzdělávání děti, které nemají
doma podmínky pro on-line výuku. Důležité je s dětmi a s jejich zákonnými zástupci, kde lze
tyto komplikace předpokládat, podporovat průběžnou komunikaci, informovat je, že může dojít
na distanční způsob vzdělávání a domluvit se s nimi na konkrétní formě komunikace pro takový
případ. Komunikace se samotnými dětmi by měla být podporující, vstřícná, motivující k udržení
kontaktu a zájmu o vzdělávací aktivity. Pokud se dítě nezapojuje do distanční výuky, ale má
zajištěnu potřebnou techniku, je třeba, aby ho škola aktivně kontaktovala jinými způsoby,

telefonicky, SMS, prostřednictvím chatovací aplikace, spolužáků, nebo kontaktovala rodiče
žáka a zjistila důvody pro neúčast ve vzdělávání a pomohla překážky odstranit.

7. ZPŮSOBY A PRAVIDLA HODNOCENÍ
Způsob hodnocení distančního způsobu vzdělávání přizpůsobí škola podmínkám dítěte pro
tento způsob vzdělávání.
Při výuce distančním způsobem je poskytování kvalitní zpětné vazby nepostradatelné, neboť
podporuje motivaci a ukazuje cestu k dosahování pokroku. Úkolem učitele po dobu vzdělávání
na dálku je průběžně monitorovat zapojení a aktivitu všech dětí, poskytovat jim v přiměřeném
čase zpětnou vazbu, podporovat je v hledání řešení a motivovat k dalšímu pokroku.
Distanční způsob výuky je vhodnou příležitostí pro sebehodnocení dětí, které představuje
důležitou součást vzdělávání a posiluje schopnost dětí sledovat a hodnotit rozvoj svých
vědomostí a dovedností.
Přínosné může být vytváření osobních portfolií dětí, a to buď v papírové, nebo digitální podobě,
dle individuálních podmínek a preferencí. Při hodnocení v průběhu distančního vzdělávání
škola dodržuje pravidla a kritéria hodnocení, která jsou dle školského zákona součástí školního
řádu konkrétní školy.

8. NAPLŇOVÁNÍ RVP A ŠVP
Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového
vzdělávacího programu (RVP) a školního vzdělávacího programu (ŠVP) v míře odpovídající
okolnostem.

9. KOMUNIKACE S RODIČI PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM
Spolupráce školy a rodičů nezletilých dětí je pro obě strany důležitá a ovlivňuje úspěšné
vzdělávání dětí. Je třeba nastavit optimální podobu vzdělávání ve spolupráci s rodiči, snažit se
zohlednit, že v rodinách může být více dětí, které se současně vzdělávají na dálku, jsou v
různých ročnících nebo školách, mají omezený počet digitální techniky, že sami rodiče možná
vykonávají svou práci z domova a že to všechno je potřeba sladit. Jen tak bude distanční výuka
úspěšná.

