
Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu – distanční výuka 
Tento dodatek ke školnímu řádu je platný v období distanční formy výuky. 

 

1. Obecné ustanovení 

• pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo 

z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu 

nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní 

přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, poskytuje 

mateřská škola vzdělávání distančním způsobem, 

• způsob poskytování vzdělávání a zpětné vazby na dálku přizpůsobí škola podmínkám 

dítěte. 

 

2. Práva a povinnosti školy, dětí a jejich zákonných zástupců 

Povinnost školy, třídních učitelek 

• třídní učitelky mají povinnost vést třídní knihy - zaznamenat počátek distanční výuky, 

realizaci vzdělávacího obsahu v daném týdnu a pokud jsou ve třídě různě staré děti, 

zaznamenat, kterých dětí se tato distanční výuka týká, 

• u předškolních dětí evidovat účast na vzdělávání (přiměřeným způsobem, dle zapojení 

do vzdělávacích aktivit), 

• v případě potřeby poskytnout zákonným zástupcům individuální podporu, aby každý 

pracoval přiměřeně svým možnostem a podmínkám. 

 

Povinnosti dětí 

• děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, mají povinnost se tímto způsobem 

vzdělávat. 

 

Povinnosti zákonných zástupců 

• podporovat, motivovat své dítě a umožnit mu vzdělávat se, 

• pro omlouvání absencí v obecné rovině platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání, 

• zákonný zástupce omlouvá dítě telefonicky, nebo e-mailem. 

 

3. Formy vzdělávání distančním způsobem 

Off-line vzdělávání – způsob vzdělávání, který neprobíhá přes internet. K plnění úkolů jsou 

využívány přirozené podmínky dětí v jejich domácím prostředí (práce na zahradě, výtvarné 

a hudební aktivity, pobyt v přírodě atd.). 

On-line vzdělávání – způsob vzdělávání na dálku, který probíhá prostřednictvím internetu a 

využívá různé digitální technologie. Rozlišuje synchronní a asynchronní on-line vzdělávání. 

Individuální podpora – je poskytována dle potřeby. Cílem vzdělávání distančním způsobem 

je, aby se každý mohl zapojit do výuky přiměřeně svým možnostem a podmínkám. 

 

4. Organizace výuky 

Distanční výuka bude probíhat kombinací off-line vzdělávání a asynchronních metod on-line 

vzdělávání s ohledem na konkrétní podmínky pedagogů a jednotlivých dětí.  

• těžiště vzdělávání spočívá především v inspirativních tipech na společné aktivity dětí a 

rodičů v domácím prostředí, na tvoření, čtení, pohybové aktivity, didaktické hry atd., 

• obsah vzdělávání vychází ze ŠVP a TVP a je přizpůsoben věkové skupině dětí, 



• pro přípravu nabídky rozvojových aktivit pro děti mohou pedagogové použít vlastní 

zdroje, které využívají pro vzdělávání v běžném režimu, nejrůznější platformy, portály 

aplikace, 

• zadávání aktivit bude probíhat prostřednictvím e-mailů, ve specifických případech 

osobně, 

• třídní učitelky dohodnou se ZZ frekvenci rozesílání e-mailů, 

• děti a ZZ dětí si mohou úkoly a aktivity, které realizují dokumentovat videozáznamy, 

fotkami, či kresbami, vhodné je založit dětem doma portfolio, 

• důležitá je, aby děti dostávaly k úkolům a aktivitám, které realizovaly, od učitelky 

zpětnou vazbu. 

 

5. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) mají nárok na poskytování 

podpůrných opatření školou a školským poradenským zařízením i při distančním způsobu 

vzdělávání. 

• při vzdělávání dětí se SVP a děti nadaných je nutné respektovat individuální možnost 

dítěte, případně stupeň jeho zdravotního postižení, 

• u dětí s poruchou autistického spektra umožní škola dítěti takový způsob vzdělávání, 

který bude v jeho nejlepším zájmu a bude korespondovat s jeho schopnostmi 

a dovednostmi, 

• v závislosti na konkrétní situaci a možnostech školy mohou být dětem se SVP 

zapůjčeny potřebné kompenzační pomůcky a speciální učební pomůcky, jež má dané 

dítě uvedené v doporučení školského poradenského zařízení, 

• v případě přiznaného podpůrného opatření asistenta pedagoga škola zajistí jeho 

podporu i pro distanční způsob vzdělávání (poskytuje individualizované učební 

materiály a podklady, konzultace a podporu na dálku). 

 

6. Komunikace s rodiči 

• komunikace mezi školou a zákonnými zástupci dětí bude probíhat výhradně formou  

e-mailů, které budou rozesílány pravidelně 1-2x týdně, v nutných případech 

telefonicky, 

• individuálně budou řešeny případy, kdy ZZ dítěte nemá potřebné vybavení či přístup 

k internetu (možnost individuální konzultace či osobního předání vzdělávacích 

materiálů). 

 

7. Závěrečné ustanovení 

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem: 1. 3. 2021 

Pedagogičtí zaměstnanci školy byli seznámeni s Dodatkem ke školnímu řádu č. 1 dne            

1. 3. 2021. Zákonní zástupci dětí byli informováni o Dodatku ke Školnímu řádu č. 1 

prostřednictvím webových stránek školy. 

V Bolaticích dne 1. 3. 2021                                     ........................................................    

                                                                                  Mgr. David Neuvald, ředitel školy                            


