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Mateřská škola Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43,400 01 

příspěvková organizace 

 

 

Dodatek ke  

 

ČL.2 

Zásady, úkoly a cíle vzdělávání v Mateřské škole Centrum 

 

 

Distanční vzdělávání : 

 

Na základě krizového opatření se vztahuje povinnost distančního vzdělávání za podmínek 

stanovených v § 184 a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání. 

V souladu s ustanovením § 184 školského zákona pokud z důvodu krizového opatření 

vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu mimořádného opatření podle zvláštního 

zákona, a nebo z důvodu nařízení karantény, popř. uzavření MŠ z vážných provozních 

důvodů delších jak 5 dní  (mimo prázdnin) není osobní přítomnost většiny dětí možná 

(zpravidla více jak polovina), pro které je předškolní vzdělávání povinné, je stanovena: 

 

a) Povinnost MŠ zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je 

předškolní vzdělávání povinné, 

b) povinnost dětí, se tímto způsobem vzdělávat.   

 

Je tedy nutné evidovat účast dětí na vzdělávání.  

V naší MŠ máme na webových stránkách  www.mscentrum.cz v sekci Akce + aktuality pro 

rodiče uvedeny daná témata dle ŠVP, kde jsou stručně rozpracovány jednotlivé oblasti 

vzdělávání uzpůsobeny na domácí podmínky.  

Témata postupně přibývají podle aktuálního data již od začátku školního roku. Jsou tak 

k dispozici i dětem, které se neúčastní přímé výuky z různých, např. zdravotních důvodů.   

Pro různá procvičování jsou zde umístěny pracovní listy ke stažení, které je nutné donést do 

MŠ (po ukončení uzavření či jiné dohodě), vhodit do schránky MŠ (podepsané), případně 

poslat emailem na adresu školy. Pokud i s dětmi vyrobíte, nakreslíte práce k tématu, doneste 

je též do MŠ, poř. vyfoťte.  

Kdo nemá možnost listy vytisknout či nedisponuje internetem, lze si uvedené listy po 

domluvě (nejlépe telefonicky) vyzvednout v MŠ. 

V rámci domácího vzdělávání doporučujeme rodičům si s dětmi o tématu povídat, číst si 

pohádky či příběhy, zpívat jednoduché písničky, vyrábět, kreslit, modelovat, vystřihovat, 

procvičovat správnou výslovnost a zařazovat i dle možností pohybové aktivity. To vše 

pomůže Vašemu dítěti ke správnému rozvoji a rozšiřování povědomí o světě kolem nás a 

následně mu usnadní vstup do školy. 

Kdo si v těchto situacích není jistý – potřebuje konzultace ohledně vzdělávání Vašeho 

předškoláka, je možné telefonovat na školní mobil vždy od PO-PÁ 7-12 hodin nebo poslat 

dotaz emailem. 

 

 

 

 

http://www.mscentrum.cz/
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Dodatek ke 

ČL. 13 

Pravidla hodnocení dětí 

 

Pro děti jsou v MŠ zřízena Portfolia (desky), kam jsou zakládány práce z MŠ i donesené práce 

z domova z distanční výuky, na jejichž základě je možné vyhodnotit, na kterou oblast rozvoje 

dítěte je třeba se zaměřit. Rodiče mají tudíž povinnost uvedené práce (viz.výše) doložit, tak, 

aby bylo zřejmé, že předškolní výuka opravdu probíhá.  

Cílem distanční výuky je, aby nikdo nezůstal mimo vzdělávací systém a každý pracoval 

přiměřeně svým možnostem a podmínkám. 

 

 

ČL. 15 

Závěrečná ustanovení 
 

l. Seznámení se Školním řádem MŠ i Dodatkem k řádu a jeho dodržování, je  závazné pro 

zákonné zástupce dítěte i zaměstnance školy. 

 

2.Tento Dodatek  nabývá účinnosti l.3.2021  současně v součinnosti s platným Školním řádem 

z 1.9.2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Ústí nad Labem dne 1. 3. 2021                                                                                          Jana Váňová                                                                                                     

ředitelka Mateřské školy Centrum 

Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43, 

příspěvková organizace 


