
Mateřská škola Brno, Hudcova 435/47, příspěvková organizace 
 

 

Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu ze dne 1. 9. 2020 

 

Tento dodatek č.1 ke Školnímu řádu MŠ Brno, Hudcova 435/47, p.o.  se vztahuje na 

povinnost distančního způsobu vzdělávání za podmínek stanovených v § 184 a zákona  

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon). Je zpracován dle Metodického doporučení pro vzdělávání 

distančním způsobem vydané MŠMT v Praze dne 23.9.2020. 

 

Ad 10.  Docházka a způsob vzdělávání 

 Pokud jsou naplněny důvody uvedené v odst. 1 § 184a školského zákona, je mateřská 

škola povinna zajistit dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, vzdělávání 

distančním způsobem. 

1. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, má povinnost se vzdělávání 

distanční formou účastnit. 

2. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním 

způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte pro toto vzdělávání. 

3. Vzdělávání distančním způsobem mateřská škola uskutečňuje podle Rámcového 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a školního vzdělávacího programu v míře 

odpovídající okolnostem. 

 

1. Kdy škola musí začít povinně vzdělávat distančním způsobem 

 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 
V případě mateřských škol povinné vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro 

které je předškolní vzdělávání povinné, začíná v případě, pokud není možná osobní 

přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné 

 z celé mateřské školy, 

 z odloučeného pracoviště, nebo 

 z nejméně jedné třídy, pokud se v ní vzdělávají pouze tyto děti. 

Postačí naplnění jedné z těchto tří podmínek. 

 

2. Způsob poskytování distančního vzdělávání 
Pro distanční vzdělávání musíme nejprve zvážit a s rodinami domluvit způsob předávání 

informací. Pro předávání informací mezi rodinou a mateřskou školou k distančnímu 

vzdělávání samozřejmě nejlépe vyhovuje komunikace prostřednictvím moderních 

technologií -  e-mail. Škola má zajištěnou ochranu osobních údajů uživatelů. 

Je třeba, aby škola informace předávala rodičům koncentrovaně, v pravidelných intervalech  

s dostatečným předstihem. 

 

 

 

 



3. Forma vzdělávání 
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. 
Pro děti v posledním povinném roce předškolního vzdělávání je důležitá systematická 

příprava na vzdělávání v základní škole, do níž za několik měsíců nastoupí. Na základě 

deficitních oblastí školní připravenosti konkrétního dítěte je vhodné zadávané aktivity 

individualizovat tak, aby u něj cíleně rozvíjely např. grafomotoriku, matematické představy, 

sluchové vnímání apod. 

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? Co můžeme nabídnout rodičům? 

 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, vyleje 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…). 

 

4. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají nárok na poskytování podpůrných opatření 

školou a školským poradenským zařízením i při distančním způsobu vzdělávání. 

 

5. Omlouvání dětí  - viz Školní řád k 1. 9. 2020 – bod 10.3 

 

6. Hodnocení 
Způsob hodnocení distančního způsobu vzdělávání přizpůsobí škola podmínkám dítěte 

pro tento způsob vzdělávání. 

Distanční způsob výuky je vhodnou příležitostí pro sebehodnocení dětí, práci s chybou a 

vytváření osobních portfolií. 

 

 

 

 

Vydala : Mgr. Iva Tomášková, ředitelka MŠ Brno, Hudcova 435/47, p.o. 

 

  

Účinnost : od 8. října 2020 

  

Závaznost : Školní řád a jeho dodatky jsou závazné pro všechny zaměstnance a 

zákonné zástupce dětí  

  

Informace podána: Zákonným zástupcům dětí, zaměstnancům školy 

 


