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3) Distanční vzdělávání 

 

 
349 
ZÁKON 
ze dne 20. srpna 2020, 
kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 

 

 

 

„§ 184a 

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve 

školách 
(1) Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z 
důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu 
nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní 
přítomnost většiny žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny, 
oddělení nebo kursu ve škole nebo většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání 
povinné, z mateřské školy nebo z odloučeného pracoviště nebo z nejméně jedné 
třídy, ve které se vzdělávají pouze tyto děti, poskytuje škola dotčeným dětem, žákům 
nebo studentům vzdělávání distančním způsobem. 
(2) Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného 
rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře 
odpovídající okolnostem. 
(3) Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem s výjimkou 
žáků základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. 
Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním 



způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto 
vzdělávání. 
 
 
Distanční vzdělávání v provozních podmínkách v MŠ Velký Šenov: 
 

a) v případě nepřítomnosti nadpoloviční většiny dětí v MŠ s povinnou předškolní 
docházkou, přechází MŠ na distanční vzdělávání, dále jen DS 

 
b) DS zajištují učitelky ze třídy dětí s povinnou předškolní docházkou 

 
     c)  forma vzdělávání- webové stránky školy 
                            - osobní předání úkolů zákonným zástupcům         
                            - možnost telefonické konzultace 
 
Webové stránky: týdenní informace o probíhajícím tématickém bloku, včetně 
podkladů a materiálů pro práci s dětmi. 
 
Osobní předání úkolů: předání metodických listů, omalovánek k tématu, literárních 
textů, básní, písní a podkladům k pohybovým aktivitám 
 
Telefonická konzultace: předání informací, individuální konzultace 

 

 

 

 

Zaměstnanci:                                                                              Bc. Lenka Vopatová 

                                                                                                       ředitelka školy                                                                                                    

                                                                  

 

 

 

 

 

 


