
Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice 

 

1/2 

Příloha č. 1 Školního řádu pro předškolní vzdělávání Základní školy a Mateřské 

školy Bohuňovice, platného od 12. 10. 2020 

1. Distanční vzdělávání 
Kapitola 11. „Docházka a způsob vzdělávání“ je rozšířena o kapitolu 11. 4.  bod e) „Distanční vzdělávání“ s těmito 

následujícími odstavci: 

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření 
(například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény 
znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí alespoň jedné třídy. 

Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání 
povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina 
těchto dětí z celé mateřské školy nebo z celého odloučeného pracoviště. Prezenční výuka dotčených dětí přechází na 
výuku distančním způsobem s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání. Ostatní děti, kterých se zákaz 
nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny. 

 

2. Omlouvání dítěte v povinném předškolním vzdělávání 
Kapitola 12. 1. se mění na toto znění: 
 
Zákonný zástupce dítěte je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních 
dnů od počátku nepřítomnosti dítěte, jak při prezenčním vzděláváním, tak při distančním vzdělávání.  
 
Nemůže-li se dítě zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá zákonný zástupce v dostatečném předstihu 
o uvolnění:  
 

 na 1 den u třídního učitele,  

 na 2 a více dnů písemně ředitele školy prostřednictvím třídního učitele. 
 

3. Stanovení pravidel, organizace, komunikace se zákonnými zástupci a hodnocení výsledků při 

vzdělávání distančním způsobem 
Kapitola 22. „Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole“ je rozšířena o kapitolu 22. 6. 

s následujícími odstavci: 

Distanční vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám dětí a zajistí:  
 

 synchronní on – line vzdělávání (pedagog pracuje s dětmi v předem určeném časovém úseku pomocí komunikační 

platformy), 

 asynchronní on – line vzdělávání (děti pracují v jimi zvoleném čase s vlastním tempem, na úkolech zadaných 

pedagogem a v on-line prostoru se nepotkávají), 

 off – line vzdělávání, kdy není zapotřebí internet a digitální technologie a to buď písemně, telefonicky nebo 

osobním předáním, 

 konzultací pedagogických pracovníků a zákonných zástupců ve formě elektronické komunikace e mail, telefonicky 
nebo osobní konzultace za dodržení všech hygienických pravidel a nařízených opatření, 
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 způsob a hodnocení výsledků vzdělávání přizpůsobí škola podmínkám dítěte pro tento způsob vzdělávání 

 průběžnou kontrolní činnost vedení školy. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tato příloha je účinná od 12. 10. 2020. 

Projednáno pedagogickou radou dne 25. 8. 2020 

 

Schváleno školskou radou dne 9. 10. 2020 

 

V Bohuňovicích dne 12. 10. 2020 

Mgr. Jindřich Daněk, ředitel školy  Podpis 


