
Distanční vzdělávání - jak by to mohlo fungovat  

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC  
§  
V souladu s ustanoveními § 184a školského zákona pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového 
zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény 
podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní 
vzdělávání povinné, stanovena:  
 a) povinnost mateřské školy zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní 
vzdělávání povinné,  
 b) povinnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se tímto způsobem vzdělávat.  
 
Způsob poskytování vzdělávání a zpětné vazby na dálku přizpůsobí škola podmínkám dítěte (zázemí, materiální 
podmínky, speciální vzdělávací potřeby, zdravotní stav atp.).  

 

Zvolili jsme výuku asynchronní 

Při asynchronní výuce děti pracují se svými rodiči na zadaných úkolech v jimi zvoleném čase vlastním tempem. 

Využívány pro tento druh práce mohou být např. nahrávky videí na YouTube, nejrůznější platformy, portály, aplikace 

atp., a to jak k samotnému vzdělávání, tak i k zasílání aktivit. 

Poskytování vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dětí: 

- možnost pracovat a stahovat si úkoly ze stránek školy / nebude možné vše zveřejnit - ochrana autorských práv/ 
- dětem, které nemají možnost pracovat na PC, notebooku, tabletu – předáme složku s vytištěnými                   
pracovními listy, úkoly, básničkami 
 
Učitelé budou monitorovat zapojování jednotlivých dětí a poskytovat rodičům individuální podporu. 

 Cílem je, aby nikdo nezůstal mimo systém a každý pracoval přiměřeně svým možnostem 

a podmínkám 

Část  informace o distančním vyučování budou mít rodiče na stánkách školy 

 www.msdivcihrad.cz – distanční vzdělávání – téma týdne – Kaštánek Maďálek 
                                                                                                                     
 
 – k tématu budou  – pracovní listy, obrázky, básničky, odkazy na různé kvízy, pohádky, činnosti venku i zábavu  

- nabídka  bude rozsáhlejší a rodiče s dětmi si mohou vybrat – během dne by děti mohly splnit 
 1- 3  činnosti z nabídky  
- děti budou mít založeno portfolio, kde splněná zadání budeme ukládat, pokud rodiče budou mít možnost děti při 
plnění úkolů zdokumentovat – budeme rádi a fotografie z různých činností umístíme na www stránkách školy -  
možnost posílat na e-mail školek:  
                                                             Dívčí Hrad – materskaskola@msdivcihrad.cz  
                                                             Hlinka        – badurova@msdivcihrad.cz  
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