
PODMÍNKY DISTANČNÍ VÝUKY 

v Mateřské škole Klubíčko, Okružní 200, 261 01 Příbram VII 

 

Novela školského zákona, zavádí pro děti povinnost účastnit se distanční výuky jako 

součásti povinné předškolní docházky. Novela je reakcí na epidemii virového onemocnění 

Covid -19.  

Povinná výuka na dálku se týká krizového stavu podle krizového zákona nebo uzavření škol 

z nařízení ministerstva zdravotnictví či krajské hygienické stanice.  

Mateřská škola Klubíčko poskytne vzdělávání distančním způsobem dětem s povinným 

předškolním vzděláváním a to tehdy, pokud do školky nebude moci přijít víc než polovina 

dětí, kterých se povinná předškolní výchova týká. 

• Omlouvání docházky dětí po dobu distanční výuky: 

Zákonný zástupce má povinnost telefonicky nebo písemně nahlásit a omluvit tak jeho účast 

v distanční výuce bez zbytečného odkladu nejpozději do 3 dnů.  

Při předem známé delší nepřítomnosti dítěte má zákonný zástupce povinnost požádat o 

uvolnění dítěte ze vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů před začátkem známé 

nepřítomnosti dítěte, v žádosti uvede dobu, po kterou má být dítě uvolněno a důvod 

uvolnění.  

• Forma distanční výuky 

MŠ si předem zjistila možnosti rodiny dítěte pro distanční výuku a její formu přizpůsobí 

podmínkám dítěte (rodiny). 

Možné formy distanční výuky v MŠ: 

1. Elektronicky – e-mail, videohovory přes Skype, WhatsApp, Messenger 

2. Osobně, telefonicky – zákonný zástupce dítěte si vyzvedne učivo a úkoly ve škole 

nebo se s ní spojí telefonicky. 

Třídní učitel komunikuje s rodinou dítěte vybranou formou distanční výuky – zasílá 

vzdělávací nabídku navazující na ŠVP a třídní plány – týdenní plány + pracovní listy, náměty 

k zamyšlení, k řešení úkolů v domácím prostředí i v přírodě, na výtvarnou výchovu a 

pohybové aktivity, tipy na on-line logopedii, tipy a náměty na zábavné i výukové aktivity s 

dětmi v domácím prostředí – WEB MŠ. 

• V reakci na aktuální situaci byla na webu v menu vytvořena složka 

                    http://msklubickopb.cz/namety-na-cinnosti-a-opakovani-doma/ 

• Zpětná vazba, kontrola úkolů  

1. Videa a fotky přes messenger, videohovory přes WhatsApp, Skype apod. 

2. Udržování kontaktu MŠ s rodinami dětí: Výzvy na WEBU – hádanky, 

http://msklubickopb.cz/namety-na-cinnosti-a-opakovani-doma/

