
Dodatek ke ŠŘ MŠ č.3 

 

Škola: Základní škola a mateřská škola Žďár nad Orlicí 

Ředitel školy: Mgr. Hedvika Hloupá 

 

Platnost dokumentu: od 1.9.2020 

Č.j.:         

Dodatek ke školnímu řádu mateřské školy byl předložen na pedagogické radě dne 25.08.2020 

 

Dodatek upravuje pravidla distančního vzdělávání podle §184a školského zákona.  

V souladu s těmito ustanoveními má mateřská škola povinnost: 
• zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání 

povinné 
• povinnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se tímto způsobem vzdělávat 

  
Pravidla distanční výuky 

 Týdně jsou zákonným zástupcům všech dětí ve třídě zasílány návrhy na činnosti podle 
třídního vzdělávacího programu. 

 Zákonným zástupcům dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné jsou zasílány i 
materiály na činnosti podle doporučení MŠMT projektu Učíme v souvislostech – Gramotnosti 
pro život a informace o komunikaci pro on-line vzdělávání. 

 Jednou týdně probíhá vzdělávání  on- line na komunikačním kanálu JITSI MEET v předem 
domluvené době. 

 Tištěné pracovní listy k probíraným tématům učitelky doručí zákonným zástupcům dětí do 
schránek.   

 Pro zpětnou vazbu zákonní zástupci doručí vypracované listy na určené místo u vchodu školy 
do konce týdne. Materiály budou zakládány do portfolií dětí. 

 
Omlouvání absencí 
Zákonní zástupci dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, mají povinnost doložit 
nepřítomnost dítěte na distančním vzdělávání nejpozději do tří dnů ode dne, kdy jej k tomu vyzve 
ředitel. Zákonný zástupce omluví dítě elektronickou formou. 
Účast dětí na vzdělávání se bude evidovat podle zapojení do vzdělávacích aktivit během týdne a 
odevzdávání zadaných úkolů. 
V případě, že se onemocnění, či karanténa týká více než 50% dět,í  pro něž je předškolní vzdělávání 
povinné, je škola povinna distančním způsobem vzdělávat děti, kterým je zakázána účast na 

prezenční výuce. Ostatní děti pokračují v prezenčním vzdělávání. 
Pokud se karanténa týká pouze omezeného počtu dětí, který nepřekročí  50 %, pokračuje výuka těch, 
kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem. 
 
 
 
 

 



Zápis do třídní knihy 
V třídní knize bude zapsáno: 



 kdy přešla výuka na vzdělávání distančním způsobem  

 kterých dětí se týká (pokud jsou ve třídě MŠ zařazeny různě staré děti)  

 jaký vzdělávací obsah byl v daném dnu či týdnu realizován  
 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami budou poskytována podpůrná opatření školou a 
školským poradenským zařízením i při distančním způsobu vzdělávání.  
Při vzdělávání dětí se SVP a dětí nadaných je uplatňován princip diferenciace a individualizace 
vzdělávacího procesu odpovídající individuálním možnostem dítěte a případně stupni jeho 
zdravotního postižení. 
Dětem se SVP budou zapůjčeny potřebné kompenzační pomůcky a speciální učební pomůcky, na 
které mají nárok podle doporučení školského poradenského zařízení (např. pomůcky pro alternativní 
komunikaci, pomůcky pro rozvoj hrubé motoriky aj.), a to s podmínkou, že je zákonný zástupce 
povinen uhradit jejich případné poškození či zcizení. Realizace půjčení konkrétní pomůcky nebo 
učebnice záleží na individuální domluvě. Se zákonnými zástupci škola sepíše dohodu o výpůjčce 
pomůcky. 
Vzdělávání probíhá po domluvě se zákonnými zástupci online formou nebo osobními konzultacemi,  
pokud to aktuální protiepidemická opatření umožňují. 
U dětí s poruchou autistického spektra bude pevně nastavena doba a forma komunikace individuálně 
přímo na možnostech dané rodiny (PC, telefon, osobní vyzvedávání učebních materiálů apod.) a 
stanovena se zákonnými zástupci pravidla komunikace a edukace. 
V případě přiznaného podpůrného opatření asistenta pedagoga, dalšího pedagogického pracovníka 
či tlumočníka pro neslyšící škola zajistí jeho podporu i pro distanční způsob vzdělávání. 
 
 Asistent pedagoga bude zapojen do distančního vzdělávání těmito aktivitami:  

• pracuje dle pokynu učitele se třídou  
• pracuje dle pokynu učitele pouze s dětmi se SVP  
• zajišťuje podporu organizace vzdělávacích aktivit – dohled, příprava pomůcek a materiálů  
• zajišťuje individuální podporu dětem určeným učitelem  
• dle pokynu učitele poskytuje distanční podporu a informace zákonným zástupcům dětí se 

závažnými druhy zdravotního postižení včetně zákonných zástupců dětí z odlišného 
kulturního či sociálního prostředí  

 
 
 

 
 


