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Dodatek č.1  

Směrnice č.3/1/2018 Školní řád 

 

 

 

 

 

 
Údaje o zařízení: 

 

Název školy: Mateřská škola Na Okraji 

Adresa:  Maříkova 301/7a, 162 00 Praha 6 – Veleslavín 

E-mail:  reditelka@msnaokraji.cz 

Telefon:  235 357 590, 778 765 718 

IČ:   70920753 

ID datové schránky: stbku9h 

Statutární orgán: Lenka Bártová 

Zřizovatel: MČ Praha 6 

Typ zařízení: mateřská škola s celodenním provozem 

Stanovená kapacita dětí: 5 tříd – 111 dětí 

Provozní doba: 6.45 – 17.00 hod. 

 

Účinnost: od 16.9.2020 

Číslo jednací:  MS 115/2020 

Projednáno na pedagogické radě 28.8.2020 
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Ředitelka Mateřské školy Na Okraji, Maříkova 3017a, v souladu s § 30 odst. 1 a 3 zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon, dále v textu ŠZ) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 14/2005 Sb., 

o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vydává tento dodatek školního řádu, 

kterým se upřesňují podmínky a způsob distančního vzdělávání. 

 

 

 

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud budou vydána: 

- opatření vyhlášeného podle zvláštního zákona 

- nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona 

- nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví 

 

a tím nebude možná osobní přítomnost většiny dětí, 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, škola přizpůsobí distanční výuku jak individuálním 

podmínkám jednotlivých dětí, tak také personálním a technickým možnostem školy. Ostatní děti, 

kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. 

Po dobu distančního vzdělávání jsou stanoveny cíle vzdělávání, metody plnění a kontrola výstupů. 

Důležitou součástí je kvalitní komunikace s rodiči během vzdělávání na dálku.  

Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám dětí. Dohodne 

formy realizace předání informací – pomocí e-mailu nebo osobní vyzvednutí vytištěných materiálů 

ve škole a následné odevzdání po návratu. 

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. 

Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomni ve škole. 

 

 

 
 

Tento dodatek školního řádu je závazný pro všechny zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí. 

 

Je zveřejněn a umístěn na přístupném místě v budově – vestibulu školy. O vydání a obsahu školního 

řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce také na třídních schůzkách. 

 

Tento dokument ze dne 1.9.2020 a nabývá účinnosti 16.9.2020. 
 

 

 

 

 

Vydal v Praze dne 1.9.2020      Lenka Bártová 

ředitelka školy 


