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DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 

DISTANČNÍ VÝUKA  

 

Č. j.: S 214/ 2020  

 

§ 184a školského zákona - vzdělávání distančním způsobem a povinná účast na něm 

Zákonem č. 349/2020 Sb. s účinností ode dne 25. 8. 2020 bylo do školského zákona vloženo 

ustanovení § 184a, které stanovuje podmínky a pravidla pro přechod na distanční vzdělávání a 

zároveň určuje povinnost dětí, žáků a studentů vzdělávat se tímto způsobem.  

Úplné znění § 184a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů: 

  

1. Úvodní ustanovení 
 

 Distanční vzdělávání přesně definuje § 184a školského zákona.

 Distanční vzdělávání se poskytuje pouze v důsledku krizových nebo mimořádných 

opatření nebo z důvodu nařízení karantény za předpokladu, že chybí více než polovina 

dětí  s povinným předškolním vzděláváním ve  třídě.

 Distanční vzdělávání není poskytováno dětem nepřítomným z důvodu běžného 

onemocnění, prázdninového provozu, či jiného důvodu nepřítomnosti dítěte v MŠ.

 Distanční vzdělávání je určeno pouze pro děti, pro které je předškolní vzdělávání  

povinné.

 Bude-li dítě nemocné nebo se nebude moci distančního vzdělávání účastnit, zákonný  

zástupce dítěte je povinen své dítě omluvit.

 Omlouvat dítě lze na e-mailu školy ms67.lbc@volny.cz nebo telefonicky na 

čísle 485 134 625 nebo 739 572 096

 Po znovuotevření školy, zákonný zástupce omluvenku svého dítěte zapíše do  

omluvného listu dítěte.





2. Způsob poskytování distančního vzdělávání 
 

 Dle zákona „ způsob poskytování vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola      

podmínkám dítěte.“

 V případě distanční výuky budou v Mateřské škole Malínek týdenní vzdělávací bloky s 

nabídkou činností, které posilují a rozvíjejí kompetence dítěte dle ŠVP (K nahlédnutí ve 

třídách MŠ, nebo u ředitelky školy) uveřejňovány na webu školy v sekci Nápadníky.

 E-mailové adresy zákonných zástupců dětí budou v případě distančního vzdělávání dětí s 

povinným předškolním vzděláváním využívány k zasílání některých výukových materiálů.
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 V případě, že zákonný zástupce dítěte nevlastní ICT vybavení, pomocí kterého by mohli 

se školou komunikovat, bude ve škole určen jeden den v týdnu, kdy si zákonný zástupce 

může v MŠ vzdělávací materiály vyzvednout a zároveň odevzdat vypracovaná zadání 

svého dítěte. 





3. Vzdělávání mladších dětí v MŠ 
 

 Mateřská škola není povinna dětem mladšího školního věku (3-5 let) poskytovat distanční 

formu vzdělávání a tedy není možné, aby se škola dožadovala vypracovaných úkolů po 

těchto dětech.



 

     4. Vzdělávání dětí se speciálními podmínkami 
 

 V případě, že má dítě přiděleného asistenta pedagoga, zajišťuje individualizované učební 
materiály, či pomůcky těmto dětem a po předchozí konzultaci s učitelkou. 
Vzdělávací nabídku zákonnému zástupci předává sám. Umožňuje-li to IT vybavení 

zákonných zástupců dítěte a jeho zdravotní stav, také zdravotní stav asistenta pedagoga, 

zprostředkuje AP takovému dítěti/dětem online distanční výuku a to i  za předpokladu, že 

dítě nemá předškolní vzdělávání povinné. 



 
 

5. Pedagogové v době karantény a distančního vzdělávání 
 

 V případě, že zaměstnancům mateřské školy bude nařízena karanténa, případně bude-i  u 
nich prokázána pozitivita na SARS-Co-2 a mateřská škola z těchto důvodů bude uzavřena, pak 
jsou splněny podmínky dle § 184a školského zákona pro distanční výuku a je možné 
vykonávat PPČ v rozsahu hodin stanovených ředitelem školy dle § 22a zákona o 
pedagogických pracovnících v náhradním místě výkonu práce sjednaném v dodatku ke 
smlouvě podle § 2 zákoníku práce. Z toho plyne, že distanční výuka bude poskytována  dětem 
s povinnou školní docházkou, nebude-li tomu bránit zdravotní stav pedagogických 
pracovníků.  

 V důsledku přechodu na distanční výuku, není popřena skutečnost, že ředitel školy nebude 
moci přidělit takovou práci, jež pokryje požadovaný počet hodin PPČ podle nařízení vlády č. 
75/2005 Sb., v takovém případě se však plat nekrátí. 

 Jestliže pedagogický pracovník čerpá náhradu mzdy v dočasné pracovní neschopnosti,  
nemůže škola po takovém zaměstnanci požadovat výkon pedagogické práce. 
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6. Hodnocení distančního vzdělávání 
 Mateřská škola je povinna evidovat a vyhodnocovat domácí vzdělávání dětí, 

poskytovat zpětnou vazbu dětem a jejich zákonným zástupcům a nabídnout 

podporu při dosahování dalších cílů ve vzdělávání. Vypracované úkoly a fotografie 

výrobků jsou zákonnými zástupci dětí zasílány prostřednictvím třídních e-mailů, 

jsou průběžně vyhodnocovány a posudky prací dětí jsou obratem sděleny rovněž 

formou e-mailů. Zákonní zástupci mají možnost po dohodě využít telefonické 

spojení s kmenovou učitelkou a to ke konzultaci v oblasti výchovně vzdělávacích 

postupů u dítěte. 

 Pokud zákonní zástupci nemají možnost zasílat úkoly formou e-mailu, domluví si 

s kmenovou učitelkou předání podkladů pro domácí výuku a to za aktuálně 

platných epidemiologických podmínek stanovených MZČR a při znovuotevření MŠ 

tyto podklady předají učitelce vyplněné. Po obdržení vypracovaných materiálů 

učitelka provede rozbor prací, výsledek sdělí zákonnému zástupci dítěte a 

materiály založí do šanonu dítěte.  

 

 
 

 































     



          Renfusová Kamila 

           ředitelka školy 



  


