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S účinností novely Školského zákona 561/2004 se dle §184a mění pravidla pro povinné 
předškolní vzdělávání

Mateřská  škola  poskytuje  povinné  předškolní  vzdělávání  distančním  způsobem,  pokud 
v důsledku krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení 
mimořádného opatření,  anebo z důvodu nařízení  karantény KHS podle zákona o ochraně 
veřejného zdraví není možná osobní přítomnost nadpoloviční většiny předškolních dětí, pro 
které  je  předškolní  vzdělávání  povinné.  O  školních  prázdninách  není  distanční  výuka 
povinná.

Organizace distančního vzdělávání:
Učitelky zjistí možnosti rodiny a přizpůsobí distanční vzdělávání potřebám jednotlivých dětí.
Možné způsoby vzdělávání:

 zasílání materiálů e-mailem
 on-line setkávání s dětmi nad materiály k DV
 krátká videa
 vyzvedávání učiva v MŠ

Zákonní zástupci jsou v kontaktu s učitelkami, založí dětem portfolio s vypracovanými úkoly, 
které odevzdávají v MŠ nebo zasílají dle domluvy s uči
Zanedbáváním povinného předškolního vzdělávání se zákonný zástupce dopouští přestupku 
podle ŠZ § 182 a).
Ostatní  děti,  na  které  se  nevztahují  předchozí  podmínky,  pokračují  v prezenčním 
předškolním vzdělávání.

Pokud není nepřítomnost dítěte v důsledku krizového nebo mimořádného nařízení a nařízení 
karantény, omlouvá zákonný zástupce dítě z povinného předškolního vzdělávání dle školního 
řádu.

Platnost od 1.3.2021                                                     ředitelka školy  Ludmila Mračková
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