
Opatření mateřské školy ohledně COVID -19 

Vzdělávání distančním způsobem 

LEGISLATIVNÍ RÁMEC   
Ve školském zákoně novelou vyhlášenou pod č. 349/2020 Sb. s účinností ode dne 25. 8. 2020 

byla stanovena pravidla pro vzdělávání distančním způsobem v některých mimořádných situacích 
uzavření škol či zákazu přítomnosti dětí, žáků nebo studentů ve školách. Zákonem je nyní nově 
stanovena povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním 
způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, žáky a studenty a zároveň 
je stanovena povinnost dětí, žáků nebo studentů se tímto způsobem vzdělávat (s výjimkou žáků 
základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky) 
 
Kdy škola musí začít povinně vzdělávat distančním způsobem  
Pokud z důvodu   
• krizových opatření vyhlášených po dobu trvání krizového stavu podle krizového zákona, z důvodu 
nařízení mimořádného opatření, například mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebo 
krajské hygienické stanice podle zákona o ochraně veřejného zdraví     
• nebo z důvodu nařízení karantény není možná osobní přítomnost většiny (více než 50 %) dětí, žáků 
nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny nebo oddělení nebo kursu ve škole, musí škola 
vzdělávat dotčené děti/žáky/studenty distančním způsobem.  
Povinnost distančně vzdělávat má ve vymezených situacích mateřská škola ve vztahu k dětem, pro které 
je předškolní vzdělávání povinné 
 
V případě mateřských škol povinné vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní 
vzdělávání povinné, začíná v případě, pokud není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je 
předškolní vzdělávání povinné  
 • z celé mateřské školy,  
• z odloučeného pracoviště, nebo 
 • z nejméně jedné třídy, pokud se v ní vzdělávají pouze tyto děti.  
Postačí naplnění jedné z těchto tří podmínek. 
 
Doporučení pro mateřské školy   

U dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, je distanční výuka založena na komunikaci 
učitele a rodičů, doplněné o občasný přímý kontakt učitele s dítětem. Těžiště vzdělávání spočívá 
především v inspirativních tipech na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí, na tvoření, 
čtení, didaktické hry, pohybové aktivity, společný poslech hudby atd. Vzhledem k věku je dostačující, 
pokud učitelé prostřednictvím domluvené komunikační platformy (případně papírovou formou) 
předávají jednou týdně rodičům tipy na tematicky zaměřené aktivity vhodné pro domácí prostředí.  

Není potřeba stanovovat hodinový rozsah ani časové vymezení distanční výuky. Vzdělání 

probíhá v souladu s RVP PV a ŠVP dané školy, avšak ne nutně v plné míře. Z hlediska obsahu vzdělávání 

mohou být východiskem pro přípravu nabídky rozvojových aktivit pro děti, resp. rodiče, vlastní zdroje 

pedagogů, které využívají i pro vzdělávání v běžném režimu a budou zveřejněny na webových stránkách 

školy.  

Pro děti v posledním povinném roce předškolního vzdělávání je důležitá systematická příprava na 
vzdělávání v základní škole, do níž za několik měsíců nastoupí. Na základě deficitních oblastí školní 
připravenosti konkrétního dítěte je vhodné zadávané aktivity individualizovat tak, aby u něj cíleně 
rozvíjely např. grafomotoriku, matematické představy, sluchové vnímání apod. Doporučení učitele by 
měla vycházet z hodnocení individuálních vzdělávacích pokroků jednotlivce. Žádoucím postupem 
mateřských škol tak bude nejen nabídka rozvojových aktivit pro všechny, ale také aktivit individuálně 
cílených, které by co nejlépe odpovídaly potřebám konkrétního dítěte. 


