Podmínky distančního vzdělávání
Škola má povinnost podle školského zákona č. 561/2004Sb., v platném znění, poskytovat
distanční vzdělávání dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, v případě
následujících důvodů:
1) Dojde k vyhlášení krizového opatření podle zákona č. 240/2020 Sb., o krizovém řízení.
2) Dojde k nařízení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebo krajské
hygienické stanice podle zákona č. 258/200Sb., o ochraně veřejného zdraví.
3) Dojde k absenci více než 50% dětí s povinnou předškolní docházkou kvůli zdravotní
absenci či karanténě rodinného charakteru
Pokud z těchto důvodů dojde k znemožnění osobní přítomnosti více než poloviny dětí, pro
které je předškolní vzdělávání povinné, z celé mateřské školy nebo z odloučeného pracoviště
mateřské školy, bude mateřská škola poskytovat těmto dětem distanční vzdělávání.
Škola je povinna přizpůsobit toto vzdělávání podmínkám každého dítěte, kterého se týká.
Mateřská škola poskytne distanční výuku:
- dálkovým způsobem přes počítač (e-mailem, zveřejněním na webových
stránkách MŠ každý pátek předcházející pondělku, kdy budou nové aktivity
předávány fyzicky)
- fyzicky/v tištěné formě – zákonný zástupce si vyzvedne přichystané aktivity
vždy v pondělí od 6:45 hod. do 8:45 hod. ve škole ve své kmenové třídě.
Odevzdání vypracovaných aktivit v kmenové třídě třídní učitelce proběhne, dle
specifických vlastností jednotlivých třídních vzdělávacích plánů (dále jen
TVP), příští, či přespříští pondělí, kdy bude mít možnost vyzvednout si nové
aktivity k dalšímu TVP. Podmínkou je dodržení hygienických požadavků
(roušky, dezinfekce u vstupu do budovy, odstup). Tyto aktivity budou
učitelkami slovně hodnoceny. Vypracované aktivity uloží učitelky dětem do
jejich portfolií.
Zákonný zástupce má možnost konzultovat zadané aktivity každé pondělí od 11:00 hod. do
13:30 hod. po telefonu nebo e-mailem s třídní učitelkou.
Distanční vzdělávání je pro děti s povinnou předškolní docházkou povinné, protože i
v těchto případech trvá období školního vyučování a děti nemají prázdniny.
Pokud se dítě nemůže např. z důvodu nemoci distančního vzdělávání zúčastnit, musí být
zákonným zástupcem řádně omluveno v informačním systému.
Aktivity třídního vzdělávacího plánu k distanční výuce budou na webových stránkách MŠ
Židlochovice umístěny v sekci Dokumenty, označené vždy časovým vymezením TVP. Po
vypršení časového rozsahu TVP bude nahrazen novým (vždy v pátek před pondělím, v němž
začne být další TVP rozdáváno v tištěné formě).

