
Dodatek č.2 Školního řádu 

Distanční vzdělávání  mateřské školy Komořany 

ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19 

 

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,  
Způsob poskytování vzdělávání a zpětné vazby na dálku přizpůsobí škola podmínkám dítěte. 

V předškolním vzdělávání vzhledem k věku dětí není on-line vzdělávání prioritním 

způsobem, nýbrž má pouze doplňkovou funkci. 

Vzdělávání distančním způsobem bude probíhat formou off-line aktivit, které neprobíhá 

přes internet a k realizaci nepotřebuje ve větší míře digitální technologie. U dětí 

předškolního věku se jedná především o plnění praktických úkolů využívajících přirozené 

podmínky dětí v jejich domácím prostředí – tvořivé práce, aplikace znalostí a dovedností                 

v praxi, projekty zaměřené na samostatnou práci dítěte či na rozvoj kompetencí (společná 

hra, příprava jídla, práce na zahradě, pohyb v přírodě, drobné domácí práce, péče o domácí 

zvířata, hudební a výtvarné aktivity, vytváření portfolia atd.). 

Forma off-line vzdělávání bude doplněna 1x týdně synchronním on-line vzděláváním. 

Učitelé budou s dětmi propojeni prostřednictvím komunikační platformy TEAMS ve stejném 

čase.  

Pravidla komunikace s rodiči 

Komunikace bude probíhat formou e-mailu: ucitelkyzeskolky@seznam.cz, popř.telefonicky 

a s využitím on-line schůzek prostřednictvím komunikační platformy TEAMS. 

Zadávání aktivit při off-line vzdělávání bude probíhat v 1. týdnu osobně /vyzvednutí 
pracovních listů a sešitu s tvořivými aktivitami/, poté 1x týdně vždy v pondělí  e-mailem.  
 
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.  
 

 

V Komořanech dne: 1. 3. 2021                                            Bc. Marcela Bartošková 

                                                                                                  ředitelka školy 
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