Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí
Pro děti, které do 31. srpna 2020 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2020 předškolní vzdělávání
povinné.
Tato povinnost se vztahuje:





na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,
na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo
jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.
Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:




4 souvislé hodiny denně
začátek povinné doby vzdělávání bude od začátku školního roku 2020/2021 stanoven od 8:00
hodin a ukončení ve 12:00 hodin
Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (tak jako u základních
a středních škol). Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy, v souladu s organizací
školního roku.
Omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání v posledním ročníku předškolního vzdělávání :
Novela školského zákona stanoví v § 34a odst. 4 školského zákona podrobnosti omlouvání takto:
„Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní
řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný
zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.“
Školní řád mateřské školy nově stanoví:





podmínky pro uvolňování dětí plnících povinné předškolní vzdělávání (předem známá absence)
podmínky pro omlouvání dětí (nenadálá absence) a pravidla pro případné dokládání důvodů
nepřítomnosti
řešení neomluvené absence dětí
Dokladem prokazujícím důvody nepřítomnosti dítěte je písemné vyjádření zákonných zástupců,
případně mohou doložit nepřítomnost dítěte jiným způsobem uvedeným ve školním řádu.
Školní řád upravuje časovou lhůtu pro oznámení začátku nenadálé nepřítomnosti, včetně způsobu
oznamování.
Jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání
Plnit povinnost předškolního vzdělávání lze dle § 34 odst. 5 školského zákona i jiným způsobem:





individuální vzdělávání dítěte na základě oznámení mateřské škole
vzdělávání v přípravné třídě základní školy u dětí s povoleným odkladem povinné školní docházky
vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné
školní docházky

Individuální vzdělávání (§ 34b školského zákona)
Jedna z možností jiného plnění povinného předškolního vzdělávání je vhodná pro rodiče dítěte, kteří v
odůvodněných případech nechtějí nebo nemají možnost zajistit pro své dítě pravidelnou docházku do
mateřské školy nebo chtějí pokračovat v docházce do předškolního zařízení, které není zapsané v
rejstříku škol a školských zařízení. Může se jednat například o zařízení, které je zřízeno podle
živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších
předpisů), případně podle zákona o dětské skupině (zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče
o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Pokud se takto zákonný zástupce rozhodne, postupuje podle § 34b odst. 2 školského zákona.
Upozornění:
Nelze kombinovat plnění povinného vzdělávání v mateřské škole, ve které je dítě zapsáno
s docházkou do jiného předškolního zařízení (př. 3 dny docházky v MŠ a 2 dny docházky do
lesní školky). Zákonný zástupce se musí rozhodnout mezi plněním povinného vzdělávání
v mateřské škole nebo individuálním vzdělávání.
Povinnosti mateřské školy v případě realizace individuálního vzdělávání dítěte
Ředitel mateřské školy, který dítě přijal do mateřské školy, doporučí dle § 34b odst. 3 školského
zákona zákonným zástupcům vzdělávací oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti
vycházejí z RVP PV, příp. z jeho přílohy; školní vzdělávací program mateřské školy.
Ředitel stanoví dle § 34b odst. 3 školského zákona ve školním řádu mateřské školy termíny, kdy se
musí rodič dostavit s dítětem do mateřské školy k ověření úrovně dosahování očekávaných výstupů z
jednotlivých vzdělávacích oblastí. Zároveň stanoví i náhradní termín pro ověření.
Škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech (doporučených
ředitelem před realizací individuálního vzdělávání) a případně doporučí zákonnému zástupci další
postup při vzdělávání. V případě potřeby, na základě pedagogické diagnostiky, také škola může
doporučit dítěti návštěvu školského poradenského zařízení za účelem posouzení školní zralosti či
připravenosti.
Pokud se rodič s dítětem nedostaví v řádném ani náhradním termínu, ukončí ředitel mateřské školy v
souladu s § 34b odst. 4 školského zákona individuální vzdělávání dítěte rozhodnutím ve správním
řízení dle § 165 odst. 2 písm. k) školského zákona. Toto rozhodnutí nemá odkladný účinek a dítě musí
po převzetí rozhodnutí nastoupit do mateřské školy, kam bylo přijato (§ 34b odst. 5 školského
zákona).
Následně již není možné dle § 34b odst. 6 školského zákona dítě opětovně individuálně vzdělávat.

