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Čl. 10
Povinnosti zákonných zástupců, jimi pověřených osob a dětí
se mění na
Vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka
Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí češtiny v předškolním vzdělávání je nově
zakotvena v RVP PV. Cílem jazykové přípravy je, aby děti s nedostatečnou znalostí českého
jazyka dosáhly takové jazykové a sociokulturní kompetence, které jim umožní zapojit se do
výuky a dosáhnout školního úspěchu. Ředitelka školy zřizuje jazykovou skupinu v případě,
kdy plní povinné předškolní vzdělávání 4 a více dětí – cizinců (nejvyšší počet ve skupině je 8
dětí). Škola má povinnost poskytovat jazykovou přípravu v rozsahu jedné hodiny týdně.
Pokud má škola 1 – 3 cizince v povinném předškolním vzdělávání, bude těmto dětem
poskytována individuální jazyková podpora v rámci vzdělávacích činností dle Školního
vzdělávacího programu.
Čl. 11
Pravidla hodnocení dětí
se mění na
Distanční vzdělávání
V souladu s ustanovením §184a školského zákona v platném znění a souvisejících krizových
opatřeních či karanténách není možná osobní přítomnost většiny dětí na povinném
předškolním vzdělávání, je povinnost mateřské školy zajistit vzdělávání těchto dětí distanční
formou.
Způsob poskytování distančního vzdělávání a zpětné vazby na dálku přizpůsobí škola
podmínkám dítěte.
Zákonným zástupcům bude doporučena prokazatelná účast dítěte v distančním vzdělávání
formou tvorby portfolia dítěte, které bude využito po opětovném obnovení prezenčního
vzdělávání jeho vložením do portfolia dítěte ve škole.
Forma distančního vzdělávání bude probíhat v režimu off-line. U dětí předškolního věku se
jedná především o plnění praktických úkolů využívajících přirozených podmínek domácího
prostředí – tvořivé práce, aplikace znalostí a dovedností v praxi, projekty zaměřené na
samostatnou práci dítěte či na rozvoj kompetencí (společná hra, příprava jídla, práce na
zahradě, pohyb v přírodě, drobné domácí práce, péče o domácí zvířata, hudební a výtvarné
aktivity, vytváření portfolia apod.).
Náměty pro obsah distančního vzdělávání budou zákonným zástupcům předávány vždy 1. den
pracovního týdne elektronickou formou na uvedené e-mailové adresy nebo formou osobního
vyzvednutí ve stanovené době v mateřské škole.
Distanční vzdělávání bude zajišťováno učitelkami jednotlivých tříd.
Čl. 12 se mění na Povinnosti zákonných zástupců, jimi pověřených osob a dětí
Čl. 13 se mění na Pravidla hodnocení dětí
Čl. 14 se mění na Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních akcích
Čl. 15 se mění na Informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a
dosažených výsledcích
Čl. 16 se mění na Provoz a organizace vzdělávání v mateřské škole
Čl. 17 se mění na Uzavření mateřské školy, přerušení, omezení provozu mateřské školy
Čl. 18 se mění na Stravování v mateřské škole
Čl. 19 se mění na Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání a stravného v mateřské škole
Čl. 20 se mění na Pravidla chování při vzájemném styku (zákonní zástupci, děti,
zaměstnanci)
Čl. 21 se mění na Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání
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Čl. 22 se mění na Ochrana dětí (sociálně patologické jevy, diskriminace, nepřátelství,
násilí)
Čl. 23 se mění na Ochrana majetku
Čl. 24 se mění na Ostatní informace
Čl. 25 se mění na Závěrečná ustanovení
Čl. 26
Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.

Tento dodatek směrnice je závazný pro všechny zaměstnance školy.
Tento dodatek směrnice je zveřejněn na webových stránkách školy a přístupných místech
ve škole.
Tento dodatek směrnice nabývá účinnosti dne 07.12.2021.

V Ústí nad Labem dne 07.12.2021

Zpracovala:

Mgr. Věra Valtová
ředitelka Mateřské školy Střekov
Ústí nad Labem, Sukova 1174/1
příspěvková organizace
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