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Tato příloha definuje pravidla pro vzdělávání dětí s povinnou předškolní výchovou distančním
způsobem v některých mimořádných situacích uzavření škol či zákazu přítomnosti dítěte nebo
dětí ve škole.
Prováděcí předpis: Dokument MŠMT Metodické doporučení pro vzdělávání distančním
způsobem, Praha 23. 9. 2020.

1. Škola musí začít povinně vzdělávat distančním způsobem:
•

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.

•

Pokud jsou splněny podmínky dle § 184 a školského zákona a zákaz osobní přítomnosti
platí pro minimálně jednu celou třídu, probíhá v této třídě distanční výuka. Ostatní
třídy se vzdělávají dále prezenčním způsobem ve standardním režimu. Pokud je
zakázána přítomnost všech dětí, přechází na distanční výuku celá škola.
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2. Škola tedy nemá povinnost distančně vzdělávat v případě, že nejsou naplněna
ustanovení bodu 1.:
• pokud MŠMT škole schválí změnu v organizaci školního roku,
• v případě MŠ, pokud ředitel školy rozhodne o omezení nebo přerušení provozu,
• v případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu dětí, který
nepřekročí více jak 50 % účastníků oddělení či, škola nemá povinnost poskytovat
vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti
nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu nemoci.
• Děti, kterým není omezena osobní přítomnost ve škole, se nadále vzdělávají
prezenčním způsobem.
3. Dítě jsou povinno se vzdělávat distančním způsobem ve výše vymezených případech.
Způsob poskytování a hodnocení vzdělávání na dálku přizpůsobí škola podmínkám
dítěte pro toto vzdělávání (zázemí, materiální podmínky, speciální vzdělávací potřeby,
zdravotní stav atp.).
4. Způsobu komunikace s dětmi, jejich zákonnými zástupci.
Komunikace na dálku probíhá prostřednictvím aplikace LYFLE, která je rodičům
dostupná na platformě Android a Apple IOS. Registraci provedou zasláním emailu na
info@mssynkova.cz s údaji: email, jméno a příjmení zákonného zástupce, telefonní
kontakt a jméno dítěte.
5. Pravidla a organizace vzdělávání distančním způsobem a hodnocení výsledků
vzdělávání distančním způsobem.
Škola přednostně využívá způsob distanční výuky off-line. Prostřednictvím aplikace
LYFLE bude zákonným zástupcům předána informace k distanční výuce (materiály ke
stažení nebo vyzvednutí ve školce, odkazy na webové stránky atp. Možná je i on-line
konzultace prostřednictvím webové kamery po domluvě se zákonným zástupcem
nebo
telefonická
konzultace
o
výsledcích
vzdělávání
dítěte.
Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového
vzdělávacího programu (RVP PV) a školního vzdělávacího programu (ŠVP PV) v míře
odpovídající okolnostem.
6. Omlouvání neúčasti na distančním i prezenčním způsobu vzdělávání.
Zákonní zástupci omlouvají dítě s povinnou i nepovinnou předškolní docházkou
především prostřednictvím aplikace LYFLE nebo emailem na info@mssynkova.cz.

V Brně dne 2. 10. 2020

Otakar Kolář, ředitel
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