
Dodatek č. 2 ke školnímu řádu MŠ, ze dne 29. 7. 2018 
 
Škola: Základní škola a Mateřská škola Dolní Lhota, okres Zlín, příspěvková organizace 

            763 23 Dolní Lhota, Dolní Lhota 80  

Ředitel školy: Mgr. Ivana Grácová  

Platnost dokumentu: od 1.9.2021 

Dodatek ke školnímu řádu č. 3 byl projednán pedagogickou radou dne 23. 4. 2020  

 
Tímto dodatkem se upravuje školní řád MŠ platný od 1. 9. 2018, s účinností od 18. 5. 2020 
v oblasti: 
 
 

 

Distanční vzdělávání 
 
Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových 
nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS, plošným opatřením MZ, 
z důvodu nařízení karantény) znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí, 
pro které je předškolní vzdělávání povinné. Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku 
distančním způsobem. Ostatní děti, kterých se krizové nebo mimořádné opatření nedotkne, 
pokračují v prezenčním vzdělávání.  
 
U dětí mateřských škol se povinnost distančního vzdělávání týká pouze dětí, pro které je 
předškolní vzdělávání povinné. V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat dětem 
vzdělávání distančním způsobem. Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně 
hodnocení podmínkám dětí. 
 
Způsob realizace distančního vzdělávání 
 
Distanční vzdělávání připraví pedagogové MŠ na základě třídního vzdělávacího programu. 
Výukové materiály budou obsahovat úvod, motivaci, instrukce k jednotlivým úkolům i způsob 
vyhodnocení a zpětné vazby.  
Úkoly a pracovní listy se budou týkat vícero oblastí, zvláště pak rozvoje v oblasti: 

▪ předškolních znalostí, orientace v čase 
▪ zrakového vnímání 
▪ sluchového vnímání, sluchové paměti 
▪ řeči a slovní zásoby (logopedická cvičení) 
▪ logického myšlení  
▪ základů prvotního pojmového myšlení 
▪ početní představy a předmatematických dovedností 
▪ prostorové orientace 
▪ grafomotoriky, jemné a hrubé motoriky 
▪ pracovních dovedností (soustředěnost, pracovní výdrž) 

 



Forma předávání výukových materiálů 
 
Výukové materiály budou předány následujícími způsoby: 

▪ zveřejněním na webových stránkách mateřské školy (http://ms.dolni-lhota.cz/), 

▪ zasláním na e-mailovou adresu, 

▪ pokud rodiče dítěte nemají e-mail či jinou možnost elektronické komunikace, mohou 
se dohodnout s třídní učitelkou na dalším způsobu doručení (osobní předání v MŠ či 
na jiném vhodném místě, vhození materiálů do domovní schránky). 

 

Zpětná vazba: 
 
Rodiče: 

▪ budou průběžně MŠ informovat o pokrocích dětí (osobně, telefonicky, elektronicky), 

▪ vyfotí či naskenují úkoly a zašlou elektronicky, nebo vyplněné pracovní listy mohou 
zaslat poštou či vhodit do schránky MŠ. 

Pedagogové: 

▪ úkoly a pracovní listy vyhodnotí a pošle zpětnou vazbu (např. slovní vyjádření, smajlíka), 

▪ v rámci individualizace zajistí pedagogové MŠ individuální přístup s ohledem na 
schopnosti a dovednosti dítěte (příp. připraví pro dané dítě vhodné edukační materiály 
v oblasti, která mu činí problémy). 

▪ na webových stránkách školy zveřejní další náměty a informace, jak pracovat s dětmi 
předškolního věku (náměty na webové stránky pro předškolní děti, tipy na odbornou a 
dětskou literaturu a časopisy, inspirace na tvoření s dětmi), 

▪ po předchozí domluvě s rodičem je možné se v domluveném čase spojit s dítětem 
prostřednictvím telefonické komunikace, nebo prostřednictvím online komunikačních 
aplikací (Skype, messenger, WhatsApp). 


