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Podmínky distanční výuky v MŠ  

Novela školského zákona, zavádí pro děti povinnost účastnit se distanční výuky jako 
součásti povinné školní docházky.  

Novela je reakcí na epidemii virového onemocnění Covid -19. Povinná výuka na dálku se má 
týkat krizového stavu podle krizového zákona nebo uzavření škol z nařízení  ministerstva 
zdravotnictví či krajské hygienické stanice.   

Mateřská škola bude povinna poskytovat vzdělávání distančním způsobem pouze dětem, 
pro které je předškolní vzdělávání povinné. Bude ho muset spustit tehdy, pokud do školky 
nebude moc přijít víc než polovina dětí, kterých se povinná předškolní výchova týká. A to  
buď nadpoloviční většina takových dětí z celé školky, z odloučeného pracoviště, nebo z 
jedné třídy, pokud ji tvoří pouze předškoláci s povinnou výukou.  

✔ Omlouvání docházky dětí po dobu distanční výuky:  
 
U dítěte s povinným předškolním vzděláváním má zákonný zástupce povinnost telefonicky  
nebo písemně nahlásit a omluvit tak jeho účast v distanční výuce bez zbytečného odkladu  
nejpozději do 3 dnů. Při předem známé delší nepřítomnosti dítěte má zákonný zástupce  
povinnost požádat o uvolnění dítěte ze vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů před  
začátkem známé nepřítomnosti dítěte, v žádosti uvede dobu, po kterou má být dítě  
uvolněno, důvod uvolnění.  

 

✔ Forma distanční výuky  
 
Formu výuky na dálku zákon nestanoví, škola ji přizpůsobuje podmínkám dítěte. 
Pokud rodina dítěte nemá doma počítač, musí škola využít jiný způsob vzdělávání.   
Třídní učitel zjistí možnosti rodiny dítěte pro distanční výuku a její formu přizpůsobí 
podmínkám dítěte (rodiny).   

 Možné formy distanční výuky v MŠ:   
 

Elektronicky – e-mail, webové stránky školy, Facebook MŠ, uzavřená skupina messengeru, 
osobně - zákonný zástupce dítěte si vyzvedne rozpracovaná témata  nebo se s ní spojí 
telefonicky.  
 
Třídní učitelka komunikuje s rodinou dítěte vybranou formou distanční výuky – zasílá  
vzdělávací nabídku – týdenní plány + pracovní listy, básničku, písničku, náměty na výtvarnou 
výchovu a  pohybové aktivity, tipy na on-line logopedii, tipy a náměty na zábavné i výukové  
aktivity s dětmi v domácím prostředí.  
 



Pro potřeby distanční výuky byla na webu v menu vytvořena složka:    Distanční výuka 
        
 

✔ Zpětná vazba, kontrola úkolů  

Zpětnou vazbou pro nás mohou být například fotografie dítěte při činnostech, kresby, malby,  
z četby, společných činností, procházek aj. – videa a fotky přes messenger, facebook apod. 

Udržování kontaktu MŠ s rodinami dětí:  fotovýzvy, pozdravy od dětí 

 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je uspořádán do pěti vzdělávacích 
oblastí, které pokrývají celé široké spektrum vývoje dítěte. Pro každou z nich najdeme 
činnosti z běžného života, které rodina určitě může zvládnout, pro které má doma podmínky, 
pomůcky. Předkládáme inspiraci pro přípravu nabídky: 

 

Dítě a jeho tělo 

 dostatek volného pohybu; 
 praktické činnosti podporující hrubou i jemnou motoriku (utírání nádobí, zalévání 

květin, věšení a skládání prádla, prostírání stolu…); 
 hry se stavebnicemi, s míčem, navlékání korálů; 
 sebeobslužné činnosti (oblékání, hygiena, stolování); 
 hry s pískem apod. 

Dítě a jeho psychika 

 čtení, vyprávění, naslouchání – vzájemně (dítě i v roli vypravěče, rodič i v roli 
naslouchajícího); 

 zkoumání a pozorování v přírodě, sledování jevů (klíčení rostlin, sledování počasí…); 
 hry podporující paměť (pexeso, Kimova hra, hry se slovy…); 
 hry podporující představivost (stavebnice, skládačky, kreslení, malování…); 
 manipulace s předměty, zkoumání a pojmenování jejich vlastností (velikost, barva, 

vůně, tvar…); 
 třídění, přiřazování podle určených vlastností (třídění příborů, párování ponožek…); 
 hry pro orientaci v prostoru a rovině (hra na schovávanou, vyhledávání detailů 

v obrázku…) apod. 
 

Dítě a ten druhý 

 společenské hry; 
 hry s pravidly; 
 komunikace s druhými, vzájemná interakce apod. 

Dítě a společnost 

 zvyky a tradice ve svém okolí; 



 pravidla soužití (jak se chovám doma, v obchodě, v kině…); 
 námětové hry (hraní rolí – na povolání, na rodinu…); 
 poslech hudby, seznamování s uměním apod. 

Dítě a svět 

 poznávání okolí; 
 pracovní činnosti (péče o rostliny, péče o zvířata…); 
 seznamování s ekologií (třídění odpadu, šetření vodou a energiemi…) apod. 

 Co by mělo být nejdůležitější? 

 Věnujme dítěti soustředěnou pozornost. To znamená vyhradit si na dítě čas, kdy se 
nebudeme věnovat jiným činnostem, kdy budeme plně zaměřeni na dítě a na to, co 
dělá, co děláme. 

 Povídejme si s dítětem, vyprávějme si. 
 Každý den si najděme chvíli na čtení. Nikdy není brzy na to začít dětem číst, nikdy 

není pozdě začít dětem číst. Můžeme si z toho vytvořit krásný večerní rituál před 
spaním. 

 Důvěřujme svému dítěti. Zvládne toho hodně, pokud k tomu dostane příležitost. 
Nebojme se, že rozbije talíř, vylije vodu, rozsype mouku… to se přece stane i nám. 
Využijme takové situace k tomu, že není problém chybovat, ale učme ho po sobě 
uklidit (i když to nebude dokonalé). 

 Zapojujme dítě do běžných činností doma, v zahradě i v dílně. 
 Hrajme s dítětem běžně dostupné hry (pexeso, Černý Petr, kvarteto…). 
 Dopřejme dítěti dostatek různorodého pohybu. 
 Učme dítě dodržovat pravidla (chování, stolování…). 

Přikládáme první zajímavé odkazy, které můžete doporučit rodičům: 

www.předškoláci.cz 

www.jdeteven.cz 

www.skolka-online.cz 

 

 

 

  
 


