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KDY SE VZDĚLÁVÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?
Distančně se vzdělává z důvodu krizových či mimořádných opatření
nebo z důvodu nařízení karantény, kdy není možná osobní přítomnost
většiny (více než 50%) předškoláků z celé MŠ nebo z odloučeného
pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, pokud se v ní vzdělávají pouze
tyto děti.

KDY SE DISTANČNĚ NEVZDĚLÁVÁ?
Distanční vzdělávání se neposkytuje, pokud předškoláci do MŠ nechodí
například kvůli neštovicím, střevní viróze, pokud ředitel MŠ rozhodne o
omezení nebo přerušení provozu nebo je MŠ uzavřena například z
důvodu rekonstrukce.

 Vážení rodiče,
od 1. 9. 2020 mají mateřské školy povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem (domácí
vzdělávání) dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Povinnost se týká dětí plnících
povinné předškolní vzdělávání! Distančně se vzdělává z důvodu krizových či mimořádných opatření
nebo z důvodu nařízení karantény, kdy není možná osobní přítomnost většiny (více než 50%)
předškoláků z MŠ. 

A k tomu je nutná spolupráce Vás, rodičů.

JAKOU POVINNOST MÁ DÍTĚ?
Předškoláci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

ABSENCE DĚTÍ
Absence při distanční výuce se posuzuje podle zapojení do vzdělávání.
(Jednoduše řečeno je jedno, v jaké době dítě vyplnilo pracovní list, důležité
je, že ho vyplnilo.) Nepřipojení se k on-line přenosu je považováno za
absenci.
Omlouvání absence je obdobné jako při prezenční výuce.

ON-LINE VÝUKA = VÝUKA NA DÁLKU

OFF-LINE VÝUKA

KONZULTACE

FORMY VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM
MŠ vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním
podmínkám jednotlivých dětí, tak také personálním a
technickým možnostem MŠ.

Synchronní on-line výuka – učitel je propojen s dětmi ve
stejném čase a pracují na stejném úkolu. (V MŠ si dovedu
představit, že si děti on-line zazpívají písničku, určí první
hlásky ve slově apod.)
Asynchronní on-line výuka – děti pracují v jimi zvoleném
čase a vlastním tempem na úkolech zadaných učitelem a v
on-line prostoru se nepotkávají.

K off-line výuce není zapotřebí internet a digitální
technologie. Může jít o vyplňování pracovních listů,
výtvarné činnosti atp. Zadávání úkolů může probíhat
písemně, telefonicky, ve specifických případech i osobně.

Cílem individuálních konzultací je, aby nikdo nezůstal
mimo systém a každý pracoval přiměřeně svým
možnostem a podmínkám. Konzultace musí být dostupné
všem, může jít o telefonické hovory, on-line chat, e-maily
či ve specifických případech osobní konzultace za
dodržení všech hygienických pravidel a nařízených
opatření.


