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POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
1. Docházka a způsob vzdělávání v mateřské škole
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech.
Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně (v čase od 8:15 h. do
12:15h. ). Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období
školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách. Do
mateřské školy tedy i v době vedlejších prázdnin může, ale i nemusí docházet.
Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání
nejpozději do 3 dnů – osobně nebo telefonicky s udáním důvodu nepřítomnosti.
Po návratu dítěte žáka do školky zákonný zástupce písemně do omluvného listu zapíše důvod
nepřítomnosti s počtem omluvených hodin a podepíše se. Tento omluvný list bude přiložen k
docházce dítěte.
2. Povinnost předškolního vzdělávání se vztahuje
a) na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle
než 90 dnů
b) na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky
pobývají déle než 90 dnů
c) na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo
přechodně po dobu delší než 90 dnů
d) na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
3. Jiné způsoby 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 podle § 47 a 48a
c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo
povolilo plnění povinné školní docházky dle §38a
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Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem
podle písmena 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.
4. Individuální vzdělávání
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, místo trvalého pobytu, v
případě cizince místo pobytu dítěte
b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno
c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte
Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno,
oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcově vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce dítěti vytvoří portfolio, které bude
obsahovat seznam čtené literatury, seznam osvojených básniček, písniček atd.
Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a
případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.
Tyto termíny ověřování v mateřské škole budou vždy ve druhé polovině měsíce listopadu a
náhradní termíny budou v první polovině měsíce 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.

