
Dodatek č.1 ke Školnímu řádu mateřské školy Sluníčko č. j. 294/MŠS/2019  

Distanční vzdělávání 
Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem pokud v důsledku krizových 
nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény chybí většina 
dětí třídy, která je organizována výlučně pro děti v povinném předškolním 
vzdělávání, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy. 
 
Pro ostatní děti bude ve výše uvedených situacích poskytováno vzdělávání              
na bázi dobrovolného zapojení dětí a jejich zákonných zástupců.  
Zákonný zástupce oznámí učitelce třídy, ve které se dítě vzdělává, nejpozději            
do konce druhého týdne v měsíci září daného školního roku způsob 
komunikace se školou a zvolenou formu distančního vzdělávání. 
 
Vzdělávací obsah distančního vzdělávání předškolních dětí bude standardně 
probíhat dle ŠVPPV a TVP jednotlivých tříd mateřské školy pro dané období.  
 
Ověřování výsledků vzdělávání bude realizováno pouze u dětí v povinném 
předškolním vzdělávání a zároveň bude standardně probíhat individualizovaný 
přístup dle vzdělávacích pokroků u dětí, řešena budou případná doporučení. 
 
 Způsob, formy distančního vzdělávání pro děti v povinném předškolním 
vzdělávání a komunikace se zákonnými zástupci Informace a podklady pro 
domácí vzdělávání budou rodiče dostávat elektronicky, budou zaslány na email 
zákonného zástupce dítěte, k dispozici budou vzdělávací materiály na školním 
facebookovém účtu MŠ Sluníčko, Milovice, dále případně po individuální 
domluvě s rodičem v tištěné formě na smluveném místě.   
 
Součástí distančního vzdělávání dětí v povinném předškolním vzdělávání bude 
vyžadována zpětná vazba splněných činností a úkolů od rodičů následujícím 
způsobem: elektronicky na určený email dané třídy, nebo osobním odevzdáním 
do schránky u vstupu do areálu MŠ do uvedeného termínu.  
O průběhu pravidelného vzdělávání v daném týdnu budou rodiče třídními 
pedagogy pravidelně 1xtýdně  informováni na facebookovém účtu školy. 
(shrnutí činností, aktivit, úkolů za daný týden: pondělí –pátek) 
Individuální zpětná vazba, či doporučení směrem k rodičům bude probíhat dle 
potřeb a možností: 

•Telefonicky 

•elektronicky přes email  
 
Komunikace s rodiči po celou dobu distančního vzdělávání bude probíhat: 



 •telefonicky 

• elektronicky na uvedené emailové adrese 
 
 
Ředitelství školy a pedagogové jednotlivých tříd jsou připraveni zajistit podporu 
dětí ve vzdělávání a pomoci rodičům v řešení jakýchkoliv vzdělávacích obtížích.  
 
 
 
Dodatek č.1 ke Školnímu řádu mateřské školy Sluníčko č. j. 294/MŠS/2019 byl projednán 

Pedagogickou radou, seznámeni byli i ostatní zaměstnanci MŠ Sluníčko ,p.o, Milovice dne 

28.8. 2020. Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu nabývá účinnosti 1.9. 2020 a platí do odvolání. 

Prokazatelným způsobem budou seznámeni s Dodatkem č. 1 i zákonní zástupci dětí. 

 

Dne 31.8. 2020 vypracovala Bc. Soňa Růžičková 

                                                   ředitelka školy 

 
 
 
 

 


