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Podmínky distanční výuky v MŠ 

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

součásti povinné školní docházky. 

Novela je reakcí na epidemii virového onemocnění Covid -19. Povinná výuka na dálku se 

má týkat krizového stavu podle krizového zákona nebo uzavření škol z nařízení 

ministerstva zdravotnictví či krajské hygienické stanice.  

 

Mateřská škola bude povinna poskytovat vzdělávání distančním způsobem pouze dětem, 

pro které je předškolní vzdělávání povinné. Bude ho muset spustit tehdy, pokud do školky 

nebude moc přijít víc než polovina dětí, kterých se povinná předškolní výchova týká. A to 

buď nadpoloviční většina takových dětí z celé školky, z odloučeného pracoviště, nebo z 

jedné třídy, pokud ji tvoří pouze předškoláci s povinnou výukou. 

 

 

 Omlouvání docházky dětí po dobu distanční výuky: 

U dítěte s povinným předškolním vzděláváním má zákonný zástupce 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, důvod uvolnění.   

 

 

 



 Forma distanční výuky 

Formu výuky na dálku zákon nestanoví, škola ji přizpůsobuje podmínkám dítěte.  

Pokud rodina dítěte nemá doma počítač, musí škola využít jiný způsob vzdělávání.  

Třídní učitel zjistí možnosti rodiny dítěte pro distanční výuku a její formu přizpůsobí 

podmínkám dítěte (rodiny).  

 

o Možné formy distanční výuky v MŠ:  

 

 Microsoft TEAMS 

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

 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 – týdenní plány + pracovní listy, náměty 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, Facebook MŠ. 

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

Výukové materiály: 

https://ms-slunecnice.estranky.cz/clanky/vyukove-materialy/ 

o Pro potřeby distanční výuky byla na webu v menu vytvořena složka: 

Distanční výuka, která obsahuje dva příspěvky: Výukové materiály 

zdarma ke stažení a Online výuka – tipy a náměty: 

https://ms-slunecnice.estranky.cz/clanky/distancni-vyuka/ 

 

 Zpětná vazba, kontrola úkolů – videa a fotky přes messenger, videohovory 

přes WhatsApp, Skype apod. 

 

 Udržování kontaktu MŠ s rodinami dětí: Výzvy na Facebooku MŠ – hádanky, 

fotovýzvy: Pozdravy od dětí, Roušková poznávačka, Modrý duben, Den 

Země… 
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