Mateřská škola Brno, Úvoz 57, příspěvková organizace
dodatek ke školnímu řádu č.1

Distanční vzdělávání
Podle školského zákona č. 561/2004Sb., v platném znění, má mateřská škola povinnost poskytovat
distanční vzdělávání dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, v případě následujících
důvodů:
a) Dojde k vyhlášení krizového opatření podle zákona č. 240/2020 Sb., o krizovém řízení.
b) Dojde k nařízení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické
stanice podle zákona č. 258/200Sb., o ochraně veřejného zdraví.
c) Dojde k nařízení karantény. Nařídit karanténu může krajská hygienická stanice nebo poskytovatel
zdravotních služeb.
Pokud z těchto důvodů dojde k znemožnění osobní přítomnosti více než poloviny dětí, pro které je
předškolní vzdělávání povinné, bude mateřská škola poskytovat těmto dětem distanční vzdělávání.
Škola je povinna přizpůsobit toto vzdělávání podmínkám každého dítěte, kterého se týká:
- dálkovým způsobem přes počítač
- jiným způsobem: vyzvednutí úkolů ve škole
Způsob distančního vzdělávání domluví jednotlivě zákonný zástupce s paní učitelkou ve třídě, do
které dítě dochází.
Zadané úkoly v distančním vzdělávání budou zpětně učitelkou slovně hodnoceny.
Distanční vzdělávání je pro děti s povinnou předškolní docházkou povinné, protože i v těchto
případech trvá období školního vyučování a děti nemají prázdniny. Ostatní děti, kterým není
znemožněna osobní přítomnost ve škole, pokračují v prezenčním vzdělávání.
Pokud se dítě nemůže např. z důvodu nemoci distančního vzdělávání zúčastnit, musí být zákonným
zástupcem řádně omluveno v omluvném listě.
V případě, že bude dítě z důvodu přímé neúčasti na vzdělávání v MŠ vzděláváno distančně
v domácím prostředí, musí toto oznámit zákonný zástupce ředitelce školy a omlouvat dítě
z neúčasti v MŠ do omluvného listu. Zároveň je možno po domluvě s p. učitelkou posílat dítěti
materiály ke vzdělávání, a to formu emailu nebo osobním předáním rodičům.
Neúčast na vzdělávání v MŠ je nutné omlouvat od čtvrtého dne nepřítomnosti dítěte. První tři dny
omlouvá ředitelka školy.
V Brně dne 01.09. 2020

Mgr. Bohumila Urbánková
ředitelka školy

