
 

Dodatek č. 2 ke školnímu řádu mateřských škol   
 
 
Pravidla pro distanční vzdělávání v MŠ Všetaty a Přívory 
 
Způsob poskytování vzdělávání a zpětné vazby na dálku přizpůsobí škola podmínkám dítěte (zázemí, materiální 
podmínky, speciální vzdělávací potřeby, zdravotní stav aj.).  
 
Pro omlouvání absencí platí stejný způsob jako při prezenčním vzdělávání. 
 
U dětí bude forma distančního vzdělávání nastavena především jako plnění praktických úkolů využívajících přirozené 
podmínky dětí v jejich domácím prostředí – tvořivé činnosti, rozvíjení znalostí a dovedností v praxi, projekty 
zaměřené na činnosti ve spolupráci s rodinnými příslušníky. Dále bude vzdělávání zaměřeno na rozvoj kompetencí 
v konkrétních aktivitách (společná hra, příprava jídla, práce na zahradě, pohyb v přírodě, drobné domácí práce, péče 
o domácí zvířata, hudební a výtvarné aktivity, vytváření portfolia dítěte v rodinném prostředí atd.). Rodiče si mohou 
úkoly a aktivity, které realizují, dokumentovat videozáznamy, fotografiemi, hlasovými nahrávkami, kresbami apod.  
 
Učitel vyhodnotí na základě předchozího seznámení s možnostmi a potřebami dítěte i jeho rodiny, jak bude nabídku 
činností individualizovat, aby co nejlépe odpovídala aktuálním vývojovým potřebám konkrétního dítěte.  
 
Zadávání aktivit bude probíhat písemně, telefonicky, e-mailem a ve specifických případech i osobně. Sledování 
zapojování jednotlivých dětí do aktivit bude probíhat v určených časových odstupech. Rodič bude informovat učitele 
o práci dítěte osobně, e-mailem nebo telefonicky.  
 
Učitel bude rodičům poskytovat individuální podporu a zpětnou vazbu telefonicky, e-mailem nebo osobně, 
s možností občasného přímého kontaktu učitele s dítětem.  
 
Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami bude poskytována poradenská pomoc ze strany mateřské školy. Pro 
dítě bude upraven obsah, hodnocení, formy a metody vzdělávání. Dle potřeby budou poskytnuty kompenzační nebo 
speciální didaktické pomůcky. V případě potřeby bude možné využít asistenta pedagoga. 
 
Pro děti, které nemají povinnost předškolního vzdělávání, bude připravena nabídka aktivit a odkazů pro činnosti na 
stránkách mateřských škol www.msvsetaty.estranky.cz  jako nadstandardní program. Rodiče ho mohou využít, pokud 
budou mít zájem. 
 
 
 
 
 ve Všetatech   1. 2. 2021                                                     Mgr. Renata Kurzveilová, ředitelka školy 

http://www.msvsetaty.estranky.cz/

