Informace o povinném předškolním vzdělávání
Předškolní vzdělávání je povinné pro děti od počátku školního roku, který následuje po
dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte.
Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné
denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je
stanoven na 4 hodiny denně, a to od 8:15 do 12:15 hodin.
• Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období
školních prázdnin, zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou
dobu provozu.
• Nepřítomné dítě, které se vzdělává v mateřské škole povinně, omlouvá zákonný
zástupce telefonicky, písemně do sešitu, nebo osobně. Po návratu dítěte absenci
dlouhou pět a více dnů zaznamená do omluvného listu ve třídě.
• Učitelky ve třídě evidují školní docházku své třídy. V případě opakující se
neomluvené absence dítěte v povinném předškolním vzdělávání informují učitelky
ředitelku školy, která poskytnuté informace vyhodnotí.
• Žádost o uvolnění dítěte z předškolního vzdělávání (např. z důvodu rekreace),
známou předem a trvající déle, než týden, domluví zákonný zástupce včas předem
s ředitelkou mateřské školy.
Jiný způsob plnění povinnosti předškolního vzdělávání
a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky
dítěte do mateřské školy,
b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní
školy speciální,
c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo
povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.
Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem
podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské
školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku,
kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
Individuální vzdělávání dítěte, které se vzdělává v mateřské škole povinně
Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě
v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě
individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte
povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání
nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno
řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.
Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v
případě cizince místo pobytu dítěte,
b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.
• Ředitelka mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž
má být dítě vzděláváno.

•

Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých
oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.
Ředitelka mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte způsob ověření.
• Ředitelka školy stanoví termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a
náhradní termíny na první polovinu prosince. Přesný termín bude zákonným
zástupcům sdělen individuálně nebo s nimi dohodnut.
• Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast
dítěte u ověření. Ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte,
pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním
termínu.
• Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně
vzdělávat.
Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte,
s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy,
do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.
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