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Pravidla distanční výuky pro MŠ Pastelka při Základní škola a Mateřská škola 

Krupka, Teplická 400 
 

1. Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), 

kterým je: 

 

a. Respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně 

technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle 

příslušných norem (např. FFP2/KN 95) 

b. Zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny 

technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, 

 

které brání šíření kapének 

 

c. Ve všech vnitřních prostorách staveb (tj. i školy) 

d. Na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na 

stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň dvou osob od vzdálených sebe méně než 

2 metry 

 

2. Mateřská škola zajistí informaci zákonným zástupcům, že škola od určitého data přechází na 

distanční výuku prostřednictvím webových stránkách mateřské školy. 

3. Zákonní zástupci dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, jsou povinni zajistit účast svého 

dítěte na distanční výuce. 

 

4. Zápis do třídní knihy a omlouvání absence 

 

- Třídní kniha je vedena v listinné podobě 

- Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, jsou povinni účastnit se vzdělávání 

distančním způsobem  

- Pro omlouvání absencí v obecné rovině platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání 

- Rodiče jsou povinni doložit důvod nepřítomnosti dítěte na vzdělávání distančním způsobem 

bezodkladně, nejpozději do 3 dnů od výzvy zástupkyně ředitele pro mateřskou školu 

- Omlouvání nepřítomnosti zasílají rodiče primárně na email kmenovým učitelkám dle jednotlivých 

tříd, výjimečně formou SMS zprávy zástupkyni ředitele pro mateřskou školu 

 

5. Formy vzdělávání distančním způsobem: 

 

- Vzdělávání distančním způsobem bude probíhat převážně formou off-line aktivit 

o Off-line vzdělávání je takový způsob vzdělávání na dálku, který neprobíhá přes internet 

o K realizaci nepotřebuje ve větší míře digitální technologie.  

o Jedná se především o plnění praktických úkolů využívajících přirozené podmínky dětí v jejich 

domácím prostředí – tvořivé práce, aplikace znalostí a dovedností v praxi, projekty zaměřené 

na samostatnou práci dítěte či na rozvoj kompetencí (společná hra, příprava jídla, práce na 

zahradě, drobné domácí práce, péče o domácí zvířata, hudební a výtvarné aktivity, vytváření 

portfolia atd.) 

- Zadávání aktivit bude probíhat prostřednictvím webových stránek MŠ Pastelka, výjimečně 

telefonicky 
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- Aktualizace aktivit bude probíhat 2 krát týdně (zpravidla úterý a čtvrtek) 

 

- Vzdělávání distančním způsobem bude probíhat výjimečně formou on-line aktivit asynchronním 

vzděláváním 

 

o On-line vzdělávání asynchronním způsobem je takový způsob vzdělávání na dálku, který 

probíhá přes internet 

o K realizaci potřebuje digitální technologie, ale ne v reálném čase 

o Děti pracují se svými rodiči na zadaných úkolech v jimi zvoleném čase a vlastním tempem 

- Zadávání aktivit bude probíhat prostřednictvím webových stránek MŠ Pastelka, výjimečně 

telefonicky  

- Aktualizace aktivit bude probíhat 2 krát týdně (zpravidla úterý a čtvrtek) 

 

6. Individuální podpora 

 

- Učitel monitoruje zapojování jednotlivých dětí a poskytuje rodičům individuální podporu 

 

7. Praktická doporučení 

 

- Těžiště vzdělávání spočívá především v inspirativních tipech na společné aktivity dětí a rodičů 

v domácím prostředí. 

- Děti budou dostávat k úkolům a aktivitám, které realizovali a plnili, od učitel vždy zpětnou vazbu 

 

8. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

- Děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) mají nárok na poskytování podpůrných opatření 

mateřskou školou (včetně zapůjčení kompenzačních pomůcek) a školským poradenským zařízením i 

při distančním způsobu vzdělávání 

- Při vzdělávání dětí se SVP a dětí nadaných je žádoucí maximální uplatňování principu diferenciace a 

individualizace vzdělávacího procesu odpovídající individuálním možnostem dítěte a případně stupni 

jeho zdravotního postižení 

- V případě přiznaného podpůrného opatření asistenta pedagoga, dalšího pedagogického pracovníka či 

tlumočníka pro neslyšící, mateřská škola zajistí jeho podporu i pro distanční způsob vzdělávání 

 

9. Materiálně – technické vybavení a softwarové nástroje 

 

- Způsob poskytování vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí mateřská škola podmínkám dětí 

- Mateřská škola zvolí způsob vzdělávání na dálku s ohledem na materiálně-technické vybavení 

mateřské školy 

 

10. Komunikace s rodiči při vzdělávání distančním způsobem 

 

- Pro komunikaci mezi mateřskou školou a rodiči je zvolen primárně web MŠ Pastelka 

- Pro komunikaci mezi mateřskou školou a rodiči je možno využít telefon nebo email  

- Individuálně jiným způsobem po předchozí oboustranné dohodě 

 

11. Ověřování vzdělávání distančním způsobem 

 

- Rodiče dokládají účast dítěte na aktivitách vzdělávání distančním způsobem formou fotografií, videí 

nebo nahrávek, které zasílají ke konci týdne na email kmenovým učitelkám dle jednotlivých tříd 

- V případě, že rodič nemá přístup na internet dokládá účast dítěte na aktivitách vzdělávání distančním 

způsobem prostřednictvím poštovní schránky MŠ Pastelka (obálku nadepíše jménem dítěte) 

- Pořizování záznamů v souladu s GDPR (např. bez přímé identifikace dítěte) 
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12. Nabídka stravování – pouze pro děti uzavřené mateřské školy přihlášené e školnímu stravování 

formou TAKE AWAY 

 

- Z organizačních důvodů od 8.3. nabízíme možnost odběr oběda formou TAKE AWAY pouze za 

těchto podmínek: 

o nejpozději do 4.3. do 12,00 nahlásíte požadavek u vedoucí stravování na telefonním čísle 

417 862 352 nebo 724 056 817  

o přihlášení na obědy po celou dobu uzavření mateřské školy 

o organizace odběrů viz níže 

- Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), 

kterým je: 

 

o Respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně 

technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle 

příslušných norem (např. FFP2/KN 95) 

o Zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny 

technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, 

 

které brání šíření kapének 

 

o Ve všech vnitřních prostorách staveb (tj. i školy) 

o Na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na 

stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň dvou osob od vzdálených sebe méně než 

2 metry 

 

- Výše uvedený zákaz se nevztahuje na: 

 

o Strávníky v budově mateřské školy v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to 

za podmínky, že sedí u stolu (zbytečně neprodlužovat) 

 

- Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. 

Ostatní přihlášení děti a zaměstnanci si mohou odebírat oběd formou TAKE-AWAY  

- v rámci opatření není možné, aby si děti a zaměstnanci na home office snědli oběd v mateřské 

školy. Do mateřské školy, pod dobu jejího uzavření, mají děti a zaměstnanci na home office 

zákaz vstupu. 

o Stravu si děti a zaměstnanci na home office, kteří jsou zapsaní na oběd, odeberou formou 

TAKE-AWAY. tzn. oběd bude zabalený do krabičky, kterou si přihlášení děti vyzvednou 

v čase 11,30 až 11,45 u zadního vchodu do školní kuchyně mateřské školy a sní doma. 

o Pro vyzvednutí krabičky si nezapomeňte vzít s sebou tašku. 

 

 

 

 

 

  

 

 

         Mgr. Tomáš Liška, MBA 

                  ředitel školy 


