
DODATEK č. 1 

ke Školnímu řádu MŠ Ohnišov (č.j. ZSOH/2019-39) účinnému od 1. 9. 2019 

V souvislosti s novelou školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání), která rozšiřuje tento zákon o nové 

ustanovení § 184a, jímž upravuje Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, 

žáků a studentů ve školách, se tímto dodatkem doplňuje Školní řád Základní školy Ohnišov 

o pravidla vzdělávání distančním způsobem. 

Vzdělávání distančním způsobem 

Novelou školského zákona 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 stanoveno:  

 

• 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.  

• Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového 

vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající 

okolnostem. 

•  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 MŠ Ohnišov 

 

Distanční vzdělávání probíhá on-line i off-line formou. 

on-line: e-mail (zadávání úkolů, pracovní listy, aj.) 

  platforma Messenger (videovýuka) 

off-line: osobní převzetí úkolů, popř. telefonicky 

 

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.  

 

Předávání informací rodičům, jakož i zadávání úkolů probíhá v pravidelných intervalech s 

dostatečným předstihem, s určením času a frekvence. 



 

Vypracované úkoly děti odevzdávají ve stanoveném termínu. 

 

Při realizaci on-line výuky formou videohovorů je předem stanoven časový plán. 

 

Pedagogická rada projednala dne:  29. 09. 2020 

Tento dodatek nabývá účinnosti dne: 01. 10. 2020 

 

 

 

V Ohnišově dne 29. 9. 2020       Mgr. Věra Špalková 

                                    ředitelka školy 

 

 


