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Dle novely Školského zákona, ze dne 25. 8. 2020 jsou stanovena pravidla pro vzdělávání 
distančním způsobem v některých mimořádných situacích uzavření škol či zákazu přítomnosti 
dětí. 
 

  Povinnost vzdělávat v MŠ distančním způsobem začíná, 
pokud z důvodu 
a) 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;  

b) nebo z důvodu nařízení karantény 
není možná osobní přítomnost většiny (více než 50 %) dětí z nejméně jedné třídy, oddělení v 
MŠ. 
 
V případě mateřských škol distanční vzdělávání začíná v případě, pokud není možná osobní 
přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné  
• z celé mateřské školy,  
• z odloučeného pracoviště, nebo  
• z nejméně jedné třídy, pokud se v ní vzdělávají pouze tyto děti. 
Postačí naplnění jedné z těchto tří podmínek.  
 
Předškolní vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle Rámcového vzdělávacího 
programu pro předškolní vzdělávání a školního vzdělávacího programu v míře odpovídajícím 
okolnostem. Není tedy povinností je naplnit beze zbytku. 
 
 

 Vedení třídní knihy/ omlouvání dětí 
 
Zásadou pro vedení třídní knihy je, aby z jejího obsahu bylo zřejmé, kdy přešla výuka na vzdělávání 
distančním způsobem a případně kterých dětí se týká.  



 Co se týká omlouvání dětí v případě distančního vzdělávání dětí, pro které je vzdělávání povinné, 
zákonní zástupci nemusí doručit písemný omluvný list, stačí pouze poslat zprávu, omluvu e-
mailem či telefonicky sdělit mateřské škole, že je dítě nemocné.  
Pokud je dítě nemocné, pak v rámci distančního vzdělávání postačí dodržet dohodnutý termín 
splněných zadaných úkolů nebo odevzdání pracovní listů.   
 

 Způsob komunikace MŠ se zákonnými zástupci 
 

Způsob komunikace se zákonnými zástupci nepřítomných dětí a při vzdělávání distančním 
způsobem je možné z PC v každé sborovně školky nebo z notebooku v jednotlivých MŠ, případně 
je možné vytvořit pracovní skupinu zákonných zástupců nepřítomných dětí na platformě 
facebookových stránek MŠ nebo přes mobilní aplikaci WhatsApp. Pedagog posílá zákonným 
zástupcům dětí inspirace na společné aktivity dětí a rodičů, na tvoření, čtenářskou a 
matematickou pregramotnost, hry, pohybové aktivity, poslech hudby, pohádky atd. 1 x týdně 
pedagog posílá tipy na tematicky zaměřené aktivity vhodné pro domácí prostředí. MŠ postupuje 
nejen nabídkou aktivit pro všechny, ale také aktivit individuálně cílených, které odpovídají 
individuálním potřebám konkrétních dětí.  Pokud má rodina technické vybavení, doporučuje se 
alespoň 1x týdně sociální kontakt a zpětná vazba. 
Pokud rodina nemá možnost komunikovat přes PC nebo telefon, materiály výchovně 
vzdělávacích činností budou pedagogové předávat osobně, dohodnutým způsobem – dle 
podmínek jednotlivých školek tj. v předem dohodnutém čase a termínu, v určené učebně nebo 
na zahradě MŠ. 
 

   

 

  


