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Mateřská škola Karásek v Praze 12, příspěvková organizace 

Karasova 1829/14, 143 00 Praha 4 – Modřany 

 

Dodatek ke Školnímu řádu 4/2020 – Distanční výuka  

Distanční výuka je způsob výuky, který probíhá na dálku za podmínek stanovených Zákonem č. 561/2004 Sb.  

(školský zákon).   

Je povinná pro děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání (5 až 6 leté) a pro děti, kterým byl udělen 

odklad školní docházky (OŠD).  

 Povinné vzdělávání distančním způsobem nastává:    

• v době uzavření MŠ z důvodu vyhlášení krizových opatření podle krizového zákona  

• v době mimořádných opatření (MZ ČR nebo KHS), podle zákona o ochraně veřejného zdraví  

• v důvodu nařízené karantény  

• kdy není možná osobní přítomnost většiny (více než 50% dětí) z MŠ, na které se vztahuje povinné 

vzdělávání  

Způsob komunikace pro distanční výuku:  

• email školky a email zákonného zástupce   

• ve výjimečných případech osobní formou  

K předání vzdělávacích materiálů a úkolů (pro ty, kteří nemají možnost pracovní listy vytisknout) dochází 1x 

týdně (vždy v úterý od 9:00 do 12:00 hodin).  

Omlouvání neúčasti na distančním vzdělávání:  

• zákonný zástupce je povinen omluvit dítě z distančního vzdělávání do 3 kalendářních dnů od začátku 

absence (emailem nebo SMS zprávou na třídní telefon) 

Formy distančního vzdělávání:  

• inspirativní tipy na společné aktivity dítěte a rodiče  

• tipy na společné tvoření výtvarné a pracovní  

• didaktické hry  

• pohybové aktivity  

• tipy na společný poslech hudby  

• pracovní listy  

• grafomotorická cvičení  

• aktivity na rozvoj sluchového vnímání  

• aktivity na rozvoj matematických představ  

• aktivity na rozvoj všestranného poznání dětí  
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Aktivity budou voleny tak, aby vycházely z ŠVP MŠ Karásek a budou pro děti vzdělávající se distanční formou 

společné.  

Výsledky distanční výuky:  

• na konci týdne čekají učitelky na zpětnou vazbu rodičů – zaslání alespoň 3 vypracovaných úkolů, 

fotodokumentaci výtvarných nebo pracovních činností apod. 

• po skončení distanční výuky zákonný zástupce odevzdá třídní učitelce podepsané pracovní listy s datem, 

kdy byly vyhotoveny 

• učitelky zařadí odevzdané práce do portfolia dítěte 

 

  

V Praze dne 11. 3.2021            Lenka Kouřilová, ředitelka školy  


