
Mateřská škola Dráček Lysá nad Labem-Litol, Mírová 430 

Příloha č.1 k ŠVP Cestujeme s Drakem č.j.10/2021 od 1.4.2021 

Distanční vzdělávání 

 

A, v souladu s ustanoveními §184a školského zákona, 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, stanovena: 

• Povinnost mateřské školy zajistit vzdělávání distančním způsobem pro 

děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné 

• Povinnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se tímto 

způsobem vzdělávat 

B, škola dle zákona poskytuje distančním způsobem dětem, pro které je 

z důvodu mimořádných opatření KHS nebo plošným opatřením MZ nebo 

z důvodu karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny 

dětí alespoň jedné třídy. 

C, mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem 

dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí 

většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí 

většina těchto dětí z celé mateřské školy. Prezenční výuka dotčených dětí 

přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro 

distanční vzdělávání). Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují 

v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné 

skupiny. 

 

Způsob realizace distančního vzdělávání na MŠ Dráček: 

• Distanční vzdělávání bude realizováno komunikací přes emailové 

kontakty rodičů, popřípadě Facebook, YOUTUBE. 

• Rodiče dětí, plnících povinnou předškolní docházku budou každý týden 

informováni o týdenním plánu MŠ 

• Dostanou náměty na činnosti, tvoření a úkoly, které děti vypracují, 

projekty jsou zaměřené na samostatnou práci dítěte a na rozvoj jeho 



kompetencí. Rodič pozoruje plnění svého dítěte a dá popřípadě škole 

zpětnou vazbu, kdyby bylo potřeba ještě něco více procvičit 

• Online vstupy budou pouze předpřipravené aktivity, postupy, kdy dítě 

bude schopno na základě sledování samostatně pracovat, zpívat, plnit 

připravené úkoly. Rodiče dostanou včas odkaz na připravené aktivity na 

svůj email. 

• Abychom zjistili, že se zapojují všichni do výuky, plnění navržených 

aktivit, prosíme rodiče o krátký vstup na email: msdracek@centrum.cz, 

telefon 731577208, abychom si potvrdili účast, popřípadě napsali 

absenci. Každé pondělí potvrdit účast za předešlý týden, popřípadě 

omluvu na další týden. 

• Náměty tvoření, popřípadě výrobky uschovávejte dětem do jejich 

portfolia (destiček, krabičky), které po skončení karantény nebo jiných 

krizových situací odevzdá až po ukončení mimořádných situací a nástupu 

do MŠ. 

• Materiály a věci potřebné k některým činnostem budou vždy dohodnuty 

k vyzvednutí v určitý čas na určeném místě (individuální upozornění). 

• Kdo z rodičů nemá možnost vytištění materiálů, školka pro ně zajistí 

(nutné individuální vyžádání). 

• Aktivity jsou pro děti nastaveny na 20-30 minut denně, popřípadě rodiče 

zváží rozložení tak, aby děti udržely pozornost 

• Asistent pedagoga zajišťuje podporu dětem určeným učitelem, ale i 

spolupracuje na přípravě s dětmi s OŠD a SVP. 

 

 

 

 

Bc. Marcela Michňová 

Ředitelka MŠ 
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