Mateřská škola, Chrudim 2, Na Valech 693
VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM
1. Stanovení pravidel distančního vzdělávání
Škola je ve vymezených mimořádných situacích povinna zajistit distanční vzdělávání děti, pro
které je předškolní vzdělávání povinné v případě:
 vyhlášení krizových opatření vyhlášeným Ministerstvem zdravotnictví ČR nebo krajské
hygienické stanice,
 nebo z důvodu nařízení karantény,
pokud v jedné třídě není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní
vzdělávání povinné (týká se tříd Ptáčat, Motýlků, Žabiček, popř. Medvídků). Distanční
vzdělávání se může týkat pouze jedné třídy.
Škola nemá povinnost distančně vzdělávat:
 pokud MŠMT škole schválí změnu v organizaci školního roku,
 v době prázdnin
 pokud z rozhodnutí ředitelky bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy
 pokud nepřítomnost většiny dětí není způsobena nařízenou karanténou, ale je
z jiného důvodu, např. z důvodu nemoci dětí
Ve vymezených případech mají děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, povinnost
účastnit se vzdělávání distančním způsobem.
2. Způsob vzdělávání distančním způsobem
2.1 Rodič bude upozorněn e-mailem, že jeho dítě přechází k této formě vzdělávání.
Na webových stránkách naší mateřské školy jsou umístěny v sekci „Nápadníček na
doma“ inspirativní tipy na aktivity dětí i rodičů s dětmi, které zahrnují všechny oblasti
RVP PV a jsou v návaznosti na ŠVP obměňovány. V případě distančního vzdělávání
budou dané děti pracovat podle tohoto „Nápadníčku“.
2.2 Těžištěm vzdělávání bude komunikace mezi rodičem dítěte a jeho učitelkami
prostřednictvím e-mailů třídy, v případě potřeby i telefonicky.
2.3 Paní učitelky mohou zasílat e-mailem i individuální zadání aktivit jednotlivcům tak,
aby odpovídaly potřebám konkrétního dítěte, bude-li to potřeba.
2.4 S dětmi se SVP bude prostřednictvím e-mailů pracovat asistent pedagoga.
2.5 Rodiče mohou v rámci zpětné vazby (a bude to vítáno) posílat fotografie svých dětí
při aktivitách, či fotografie výrobků na e-maily třídy nebo na e-mail:
msvaly@seznam.cz
2.6 Děti si svoje práce a výrobky budou doma schovávat a po návratu do třídy s paní
učitelkou společně vyhodnocovat.
2.7 Pokud rodiče nemají přístup k internetu nebo možnost tisku, matriály jim dodá škola.
Rodiče si mohou po telefonické dohodě s paní učitelkou třídy popřípadě s ředitelkou
školy, domluvit způsob předání těchto materiálů.
3. Omlouvání neúčasti na distančním způsobu vzdělávání
Pro omlouvání platí pravidla uvedená ve školním řádu – nejpozději do tří dnů, telefonicky
nebo SMS zprávou na telefony tříd.

