
 

       DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

 

 
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 skupiny/třídy/oddělení. 

 

Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které 

je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je 

organizovaná 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. 

 

U dětí mateřských škol se povinnost týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. V 

ostatních případech nemá škola povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola 

postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomny ve škole.  

 

Co je distanční vzdělávání? 

 
Distanční vzdělávání přesně definuje § 184 a školského zákona. Jednoduše řečeno jde o 

vzdělávání na dálku, které může mít mnoho podob. (Jak by v MŠ mělo vypadat zákon 

neuvádí). 

 

Je distanční vzdělávání pro děti povinné? 

 

Ano. Pouze pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Bude-li dítě nemocné nebo 

se nebude moci distančního vzdělávání účastnit, zákonný zástupce ho musí z distančního 

vzdělávání omluvit. 

 

Jakým způsobem vzdělávat distančně? 

 

Způsob poskytování vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte. 

Je možné zasílat materiály e-mailem nebo je dávat na své webové stránky nebo zajistit 

materiály tak, aby si je zákonní zástupci mohli vyzvednout na určeném místě MŠ a 

vypracované opět vrátit apod. 

 

 

Zákon č. 349/2020 Sb., mění se školský zákon tak, že za § 184 se vkládá nový § 184a: 

§ 184a Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách 

 (1) Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu 
nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény 
podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků nebo 
studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny, oddělení nebo kursu ve škole nebo většiny 



dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z mateřské školy nebo z odloučeného 
pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, ve které se vzdělávají pouze tyto děti, poskytuje škola 
dotčeným dětem, žákům nebo studentům vzdělávání distančním způsobem. 

 (2) Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového 
vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. 

 (3) Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem s výjimkou žáků 
základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Způsob 
poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí 
škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání.  

(4) Pro řešení důsledků situace, kdy není možná osobní přítomnost dětí, žáků nebo studentů 
ve škole z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu 
nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény 
podle zákona o ochraně veřejného zdraví, může ministerstvo určit opatřením obecné povahy  

a) odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených tímto zákonem nebo 
prováděcími právními předpisy, anebo stanovené na jejich základě, pokud jejich naplnění 
není možné nebo by způsobilo nezanedbatelné obtíže, 

 b) odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání nebo ukončování vzdělávání, 
pokud by postup podle tohoto zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže; 
opatření obecné povahy musí být vydáno v souladu se zásadami a cíli vzdělávání uvedenými 
v § 2 tohoto zákona.  

(5) Opatření obecné povahy se vydává bez řízení o návrhu opatření obecné povahy. Opatření 
obecné povahy ministerstvo oznámí vyvěšením na své úřední desce a zveřejní způsobem 
umožňujícím dálkový přístup na dobu nejméně 15 dnů. Opatření obecné povahy nabývá 
účinnosti dnem vyvěšení a na úřední desce nebo pozdějším dnem, který je v něm uveden. 
Pokud se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy, ministerstvo jej bezodkladně 
zruší nebo změní. 

 

 


