
Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650 
Marie Majerové 1650, 35601 Sokolov, IČ: 60611685 

ID datové schránky: ueamus7, tel. 359 808 406, 725 729 566, email: mssomajerova@centrum.cz 
 

Dodatek č. 1/2020 ke Školnímu řádu mateřské školy, 
k bodu č. 7 - Povinné předškolní vzdělávání 

 

DISTANČNÍ VYUČOVÁNÍ 
dále jen DV 

 
Nabývá platnosti: 1. 9. 2020 
Nabývá účinnosti: 1. 9. 2020 
 
Distanční vzdělávání je povinné pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání, tj. děti 1 rok 
před nástupem do ZŠ a děti s odkladem povinné školní docházky. 
 
1. Zahájení distančního vzdělávání 
 
K zahájení distančního vzdělávání dochází v případě krizových opatření vyhlášených po dobu 
trvání krizového stavu podle krizového zákona, z důvodu nařízení mimořádného opatření, 
například mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice 
podle zákona o ochraně veřejného zdraví, kdy není možná osobní přítomnost většiny dětí, 
pro které je předškolní vzdělávání povinné: 

✓ z celé mateřské školy 
✓ z nejméně jedné třídy, pokud se v ní vzdělávají pouze tyto děti  

K naplnění povinnosti zahájení DV postačí naplnění jedné z podmínek. 
 
Škola nemá povinnost distančně vzdělávat v případě pokud: 

✓ ředitel školy rozhodne o omezení nebo přerušení provozu  
✓ je dětem s povinným předškolním vzděláváním nařízena karanténa, ale nejde o většinu 

třídy, a to i v případě, kdy se v jiných třídách té samé školy vzdělávání distančním 
způsobem poskytuje 

✓ jsou děti nepřítomny z jiného důvodu (např. nemoc).  
 
Děti, kterým není omezena osobní přítomnost ve škole, se nadále vzdělávají prezenčním 
způsobem. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle platného RVP PV a 
platného ŠVP PV v míře odpovídající okolnostem. 
 
2. Organizace distančního vzdělávání  
 
Veškeré informace o aktuálním průběhu DV jsou přístupné na webu MŠ v sekci Předškolák. 
 
✓ Pro zákonné zástupce dětí bude vzdělávací nabídka na čtrnáctidenní období (náměty na 

výukové aktivity, výtvarnou výchovu, pohybové aktivity, pracovní listy apod.) 
zveřejněna na webových stránkách mateřské školy „mssomajerova.cz“ v nabídce menu 
Předškolák. Tato nabídka vychází z platného TVP PV dané třídy. Zákonní zástupci se 
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mohou v případě potřeby emailem či telefonicky spojit s třídními učiteli dané třídy a 
dohodnout si vyzvednutí čtrnáctidenních materiálů osobně v provozním pavilonu MŠ. 

✓ V sekci předškolák jsou pro zákonné zástupce připraveny inspirativní tipy na společné 
aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí. 

✓ Zákonní zástupci mají na webových stránkách mateřské školy k dispozici podrobně 
rozpracované Desatero předškoláka – soubor předpokladů potřebných pro zdárný vstup 
do ZŠ. 
 

3. Ověření plnění povinného předškolního vzdělávání 
 

Dle doby trvání distančního vzdělávání a potřeb a možností rodiny odevzdávají zákonní 
zástupci průběžně (1 x za 14 dní) formou příloh emailových zpráv, případně v tištěné podobě 
do poštovní schránky mateřské školy nebo v provozním pavilonu výsledky práce dětí. 
Pokroky či podporu je také možné komunikovat telefonicky či emailem s učiteli dané třídy. 
 
 
4. Omlouvání neúčasti na distančním vzdělávání 

 
Se řídí platným školním řádem mateřské školy: 
Omlouvání nepřítomnosti dítěte s povinným předškolním vzděláváním: 
Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte s povinným předškolním 
vzděláváním nejpozději třetí den jeho nepřítomnosti. 
Oznámení nepřítomnosti je možné provést: 
a) telefonicky do kanceláří školy nebo učitelům do třídy, kde se dítě vzdělává. (Služební 
telefonní čísla všech zaměstnanců jsou vyvěšena na nástěnkách v šatnách, na centrálních 
nástěnkách a na webových stránkách školy.) 
b) písemně v omluvném listě předškoláka ve třídě, kde se dítě vzdělává 
c) na email mssomajerova@centrum.cz 
 
 
 
 
Zpracovala: 
 

Jana Vozková 
Ředitelka MŠ 


