
  Metodika pro vzdělávání distančním způsobem  

 

                 Mateřská škola Lochovice 
 
 

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC 

 
- distančně se vzdělávají pouze předškoláci (děti, pro které je 

  předškolní vzdělávání povinné ) 

 

- mateřská škola má povinnost vzdělávat  distančně 

 

- předškoláci mají povinnost se vzdělávat  distančně 

 

 

1.1.  KDY DISTANČNĚ VZDĚLÁVAT 

 
Distančně vzdělávat budeme z důvodů krizových či mimořádných opatřeních 

nebo z důvodů nařízení karantény, kdy není možná osobní přítomnost většiny 

předškolních dětí ( více než 50 % ) z celé MŠ. 

 

1.2. KDY  NEVZDĚLÁVAT  DISTANČNĚ 

 
Distanční vzdělávání neposkytujeme  pokud předškoláci nechodí do MŠ 

například kvůli neštovicím, střevní viróze, jiným infekčním nemocem, rodinným 

důvodům a  pokud ředitelka MŠ rozhodne o uzavření nebo omezení provozu 

z důvodů  rekonstrukce apod. 

 

1.3. JAKOU POVINNOST MÁ DÍTĚ 

 

Předškoláci, tj. děti, které ve školním roce 2021/2022 půjdou k zápisu do 

základní školy   jsou povinny se vzdělávat distančně.   

 

 

     1.4.    ABSENCE DĚTÍ 

 

Absencí dětí se považuje  při distanční výuce  neplnění  daných týdenních úkolů 

(pracovních listů aj.).   

Je posuzováno, zda dítě plnilo dané úkoly, tudíž se zapojilo. 

 



 

1.5. STRAVOVÁNÍ 

 

Při distanční výuce má dítě nárok na oběd dotovaný. 

 

  

 

 

2. ORGANIZACE VÝUKY PŘI OMEZENÍ PŘÍTOMNOSTI 

V  MŠ 

     

 
   2.1.   PREZENČNÍ VÝUKA 

 

Pokud z důvodů mimořádných opatření není v MŠ přítomno méně než 50% 

předškoláků, vzdělává se pouze prezenčně. 

Je vhodné přesouvat vzdělávací činnosti ven. 

MŠ může dětem v karanténě zasílat materiály, úkoly.  Děti se ale nemusí 

zapojovat. 

 

2.2.  SMÍŠENÁ VÝUKA 

 

Pokud z důvodů mimořádných opatření chybí ve třídě vice než 50% 

předškoláků ( týká se dvou odděl.), zahajuje se distanční i prezenční vzdělávání. 

 

2.3. DISTANČNÍ VÝUKA 

 

Pokud je zakázána přítomnost všech dětí školky. MŠ přechází na distanční 

výuku – pouze pro předškolní děti, které mají povinnou předškolní docházku. 

 

 

 

3. FORMY VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM 

 
     3.1.  ON-LINE VÝUKA NA DÁLKU 

 

- synchronní on-line – jsme propojeni v určitém čase s dětmi a pracujeme  

                                      na stejném úkolu (1 x týdně) 

 

- asynchronní on-line výuka  - děti pracují na zadaných týdenních úkolech,    

                                      kdykoliv 

 



 

3.2.  OFF-LINE VÝUKA 

 
Bez internetu a digitální technologie, zadávání úkolů telefonicky nebo 

písemně 1x týdně. 

 

 

 

     3.3 .  KONZULTACE 

 

Musí probíhat se všemi a dostupná všem (telefonické rozhovory, on-line 

chaty, e- maily). 

 


