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Distanční vzdělávání v mateřské škole 

Novela školského zákona č. 349/2020 Sb. stanovuje v § 184a zvláštní pravidla 
při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách. 

Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem 

(domácí vzdělávání) dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 

Povinnost se týká dětí plnících povinné předškolní vzdělávání! 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 rodičů. 
 
KDY SE VZDĚLÁVÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM? 
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 celé MŠ nebo z nejméně jedné třídy, pokud se v ní vzdělávají 
pouze tyto děti. 
 
KDY SE DISTANČNĚ NEVZDĚLÁVÁ? 

Distanční vzdělávání se neposkytuje, pokud předškoláci do MŠ nechodí 
například kvůli neštovicím, střevní viróze, pokud ředitelka MŠ rozhodne o 
omezení nebo přerušení provozu nebo je MŠ uzavřena například z důvodu 
rekonstrukce. 
 
JAKOU POVINNOST MÁ DÍTĚ? 
Předškoláci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. 
 
FORMY VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM 
MŠ vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých 
dětí, tak také personálním a technickým možnostem MŠ. 
 
PRAVIDLA VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM 

• U dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, je distanční výuka 

založena na nabídce tematicky zaměřených aktivit vhodných pro domácí 

prostředí, na tvoření, čtení, didaktické hry, pohybové aktivity, společný 

poslech hudby apod.  

• Zákonní zástupci po dobu distanční výuky budou vytvářet portfolio dítěte 

(tj. zakládat do připravené složky zadané aktivity pro zpětné hodnocení). 
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ZPŮSOB KOMUNIKACE S DĚTMI A JEJICH ZÁKONNÝMI ZASTUPCI 

• Pro komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci dětí bude zvolena 

komunikační platforma: uzavřená WhatsApp skupina, email, web školy. 

• Škola bude podávat informace zákonným zástupcům koncentrovaně, 

v pravidelných intervalech s dostatečným předstihem, informace budou 

shromažďovány tematicky i časově. 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ 

• Průběžné hodnocení učitelkami vzdělávacích výsledků v papírové nebo 

digitální podobě, dle individuálních podmínek a preferencí. 

• Po návratu dětí k prezenčnímu vzdělávání vzájemným sdílením prací 

s ostatními a učitelkou. 

 

Distanční vzdělávání bude probíhat v souladu s RVP PV a ŠVP  

„Hledáme krásnou duhu za každým mráčkem“:   

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je uspořádán do pěti 

vzdělávacích oblastí, které pokrývají celé široké spektrum vývoje dítěte: 

1.Dítě a jeho tělo  

2.Dítě a jeho psychika  

3.Dítě a ten druhý  

4.Dítě a společnost  

5.Dítě a svět  

 
KONKRÉTNÍ OBLASTI DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:         

• Grafomotorika 
• Předmatematické představy 
• Prostorová představivost 
• Časová orientace 
• Zrakové vnímání 
• Sluchové vnímání 
• Verbální myšlení 
• Sociální porozumění 
• Sebeobsluha 
• Jemná motorika 
• Hrubá motorika 
• Pozornost, Řeč 
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Náměty na aktivity, které vycházejí z činností z běžného života: 
1. Dítě a jeho tělo  

• dostatek volného pohybu;  

• praktické činnosti podporující hrubou i jemnou motoriku (utírání nádobí, 

zalévání květin, věšení a skládání prádla, prostírání stolu…);  

• hry se stavebnicemi, s míčem, navlékání korálů;  

• sebeobslužné činnosti (oblékání, hygiena, stolování);  

• hry s pískem apod.  

2. Dítě a jeho psychika  

• čtení, vyprávění, naslouchání – vzájemně (dítě i v roli vypravěče, rodič i v 

roli naslouchajícího);  

• zkoumání a pozorování v přírodě, sledování jevů (klíčení rostlin, 

sledování počasí…);  

• hry podporující paměť (pexeso, Kimova hra, hry se slovy…);  

• hry podporující představivost (stavebnice, skládačky, kreslení…) 

• manipulace s předměty, zkoumání a pojmenování jejich vlastností 

(velikost, barva, vůně, tvar…);  

• třídění, přiřazování podle určených vlastností (třídění příborů, párování 

ponožek…);  

• hry pro orientaci v prostoru a rovině (hra na schovávanou, vyhledávání 

detailů v obrázku…) apod.  

3. Dítě a ten druhý  

• společenské hry;  

• hry s pravidly;  

• komunikace s druhými, vzájemná interakce apod.  

4. Dítě a společnost  

• zvyky a tradice ve svém okolí;  

• pravidla soužití (jak se chovám doma, v obchodě, v kině…); 

• námětové hry (hraní rolí – na povolání, na rodinu…);  

• poslech hudby, seznamování s uměním apod.  

5. Dítě a svět  

• poznávání okolí;  

• pracovní činnosti (péče o rostliny, péče o zvířata…);  

• seznamování s ekologií (třídění odpadu, šetření vodou a energiemi…) 

apod.  


