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DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení rodiče,
mateřské školy povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem (domácí vzdělávání) dětem, 
pro které je předškolní vzdělávání povinné = děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání 
nebo děti s odkladem povinné školní docházky. 
Distančně se vzdělává z důvodu krizových či mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení 
karantény, kdy není možná osobní přítomnost většiny (více než 50%) předškoláků z MŠ. 
A k tomu je nutná spolupráce Vás, rodičů.

ABSENCE DĚTÍ
Absence při distanční výuce se posuzuje podle zapojení do vzdělávání (jednoduše řečeno je jedno,   
v jaké době dítě vyplnilo pracovní list nebo splnilo některou aktivitu, ale důležité je, že úkol 
splnilo).  Omlouvání absence je obdobné jako při prezenční výuce. 

FORMY VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM
MŠ vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých dětí, tak také 
personálním a technickým možnostem MŠ a rodiny.
              
Forma distančního vzdělávání:

 Off-line (neprobíhá přes internet), jde o plnění praktických úkolů v domácím prostředí
 Je přizpůsobena podmínkám dětí a technickému vybavení rodiny
 Okruh činností a aktivit je vždy zaměřen na určité téma, které vychází z našeho Školního 

vzdělávacího programu (přehled témat je k dispozici na webových stránkách školy v ŠVP)
 Pedagog komunikuje s rodiči dítěte e-mailem nebo telefonicky, komunikace probíhá 

průběžně, dle potřeby
 Pedagog zasílá úkoly a náměty pro činnost 1x týdně nebo častěji dle potřeb a zájmu rodičů 

elektronicky na uvedenou e-mailovou adresu nebo po dohodě doručí materiály domů nebo 
se dohodne s rodiči dítěte na jiném místě předání za dodržení přísných hygienických 
opatření

 Těžiště distančního vzdělávání spočívá v předávání inspirací a tipů na společné aktivity dětí 
a rodičů v domácím prostředí (tvoření, čtení pohádek a příběhů, didaktické hry, pohybové 
aktivity, pracovní listy,..)

 Aktivity jsou také zaměřeny na jednoduché činnosti, které rozvíjí kompetence dětí – 
jednoduché domácí práce, péče o domácí zvířata, hudební a výtvarné aktivity, práce           
na zahradě, pohyb v přírodě)

 Rodiče mohou provádět videozáznamy, fotografie, hlasové nahrávky, atd...a zaslat je 
pedagogům (zpětná vazba)

mailto:ms.frist.litovel@volny.cz


 Doporučujeme vytvářet PORTFOLIO DÍTĚTE = složka, kam rodiče budou zakládat 
všechny výtvory dětí

 Děti se speciálními vzdělávacími potřebami – škola poskytuje poradenskou činnost, obsah, 
hodnocení, metody a formy vzdělávání jsou přizpůsobeny podmínkám dítěte, jeho 
možnostem a aktuálnímu zdravotnímu stavu. S rodiči dítěte komunikuje také asistent 
pedagoga.

Přejeme dětem i rodičům ať se práce daří a v případě dotazů neváhejte a obraťte se na své třídní 
učitelky, které distanční výuku provádí.

           


