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Právní východiska 
Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí ve školách jsou dána § 184a zákona 
561/2004 Sb., školský zákon. 
 
Důvody pro omezení přítomnosti dětí ve škole: 
1. Krizové opatření vyhlášeného podle krizového zákona. 
2. Nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona. 
3. Nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 
 
Ad 1) Dojde k vyhlášení krizového opatření podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o 
změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Krizovým opatřením je 
podle § 2 písm. c) krizového zákona organizační nebo technické opatření určené k řešení krizové 
situace a odstranění jejích následků, včetně opatření, jimiž se zasahuje do práv a povinností 
osob, přičemž krizovou situací je podle § 2 písm. b) krizového zákona stav nebezpečí, nouzový 
stav nebo stav ohrožení státu, nebo  
 
Ad 2) Dojde k nařízení mimořádného opatření, například mimořádného opatření Ministerstva 
zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Mimořádným opatřením 
při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku může být právě i uzavření škol (viz § 69 ve spojení s § 
80 odst. 1 písm. g), resp. s § 82 odst. 2 písm. m) zákona o ochraně veřejného zdraví). Dále může 
jít např. o mimořádné opatření podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně 
souvisejících zákonů, nebo  
 
Ad 3) Dojde k nařízení karantény. Nařídit karanténu může např. krajská hygienická stanice nebo 
poskytovatel zdravotních služeb. 
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Počet nepřítomných dětí 
Povinnost mateřské školy začít poskytovat vzdělávání distančním způsobem, pokud dojde v 
důsledku výše uvedeného ke znemožnění osobní přítomnosti: 

• více než poloviny všech dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z celé mateřské 
školy,  

• více než poloviny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, na odloučeném 
pracovišti mateřské školy nebo  

• více než poloviny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, pokud jsou v dané třídě 
pouze takové děti (tj. jde o třídu pouze pro děti, pro které je předškolní vzdělávání 
povinné).  

Postačuje naplnění jedné z těchto podmínek.  
 
Povinnost vzdělávat se distančním způsobem 
Mateřská škola je povinna poskytovat vzdělávání distančním způsobem pouze dětem, pro které 
je předškolní vzdělávání povinné. Pro tyto děti i nadále trvá povinnost se omlouvat, pokud se 
nebudou moct např. z důvodu onemocnění vzdělávání účastnit.  
Pravidla pro omlouvání dětí při distanční formě vzdělávání: jako při běžném omlouvání vyjma 
omlouvání osobně. Omlouvat můžete telefonicky – třída Berušky 792 310 200, třída Včelky 
792 310 750, e-mailem: berusky@ms-vcelicka.cz, vcelky@ms-vcelicka.cz  
 
Školní vzdělávací program a distanční způsob vyučování 
Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího 
programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.  
Je nutné přihlížet ke konkrétní situaci dítěte a také školy. 
Při distanční formě výuky není nutné splnit veškeré požadavky RVP či ŠVP, neboť je zřejmé, že 
nelze klást rovnítko mezi vzděláváním s osobní přítomností ve škole a vzděláváním distančním 
způsobem, a to i s ohledem na různé podmínky jednotlivých dětí a škol.  
 
Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem 
Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem 
přizpůsobí škola podmínkám dítěte pro toto vzdělávání.   
 
Distanční výuka u dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, je v mateřské škole založena 
na komunikaci učitele a zákonných zástupců. Těžiště vzdělávání spočívá především 
v inspirativních tipech na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí, na tvoření, čtení, 
didaktické hry, pohybové aktivity, společný poslech hudby atd. Učitelky budou prostřednictvím 
domluvené komunikační platformy (případně papírovou formou) předávat jednou týdně 
zákonným zástupcům tipy na tematicky zaměřené aktivity vhodné pro domácí prostředí. 
 
Zákonní zástupci budou dále informováni: 

• Od kdy do kdy bude toto vzdělávání na dálku probíhat, 

• ve kterých časech se mohou obracet na své učitelky nebo na ředitelku MŠ, 

• jak pracovat s materiály, které budou zasílány e-mailem, 

• jak bude probíhat vyhodnocování. 
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• Ředitelka školy zajistí vzájemnou komunikaci a podporu mezi pedagogy navzájem i mezi 
vedením a pedagogy. 

• Ředitelka školy stanoví harmonogram případných porad, konzultací a předávání informací. 

• Ředitelka školy pravidelně monitoruje a vyhodnocuje průběh vzdělávání na dálku, reaguje 
na nově vzniklé podněty a situace a optimalizuje zavedený systém. 

• Učitelky poskytují průběžnou zpětnou vazbu dětem i zákonným zástupcům. 
 
O tom, že škola přechází na distanční způsob vzdělávání budou zákonní zástupci informováni 
prostřednictvím e-mailu, nástěnek a webových stránek MŠ. 
 

 

V Tišicích 6. 10. 2020 

 

 

…………………………………….. 
   Mgr. Tereza Netíková 
             ředitelka 


