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Informace pro rodiče k povinnému předškolnímu vzdělávání 2020/21 
 

Povinné předškolní vzdělávání dle S 34a odst. 1 školského zákona se vztahuje na: 

- státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů  

- občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů  

- na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně 

po dobu delší než 90 dnů  

- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany 

 

Povinné předškolní vzdělávání pro děti, které k 31.8. 2020 dosáhnou 5 roku věku a pro děti 

s odkladem školní docházky má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech  

dle § 1.c vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů) 

Úplata za vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5 

roků věku je vzdělávání bezúplatné. 

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za 

přestupek (§ 182a školského zákona) se všemi jeho právními dopady (pokutou 5 000,00 Kč, 

ohlášení na 

OSPOD — Orgán sociálně právní ochrany dětí zřizovatele školy) 

Pokud ještě dítě do MŠ nedochází, musí zákonný zástupce přihlásit dítě do MŠ ve své 

spádové oblasti nebo jim vybrané MŠ v termínu zápisu daných MŠ. 

Dítě může docházet i do jiného zařízení, které je zapsané v rejstříku škola a školských 

zařízení. 

 

Jak bude organizačně probíhat vzdělávání předškolních dětí a dětí s 
odklady školní docházky v mateřské škole 

• v rozsahu nepřetržitých 4 hodin ve dnech, v nichž je dána povinnost 

předškolního vzdělávání  zákonní zástupci jsou povinni přivádět dítě do třídy 

nejpozději do 8:15 hodin 
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•  začátek doby povinného předškolního vzdělávání ie ředitelkou školy 

stanoven v časovém rozmezí 8 15 — 12 15 hodin. 

povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. 

• povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (jako u 

ZŠ, SŠ). jarní prázdniny jsou určeny podle sídla MŠ, v souladu s organizací školního 

roku. 

• Omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání v posledním ročníku předškolního 

vzdělávání dle 5 34 a odst. 4 školského zákona 

Máte právo požádat o uvolnění dítěte z předškolního vzdělávání z vážných zdravotních, 

rodinných nebo jiných důvodů. 

Oznámení jednodenní nepřítomnosti je možné: 

a) telefonicky do příslušné třídy, kam dítě dochází 

b) písemně x osobně učiteli na třídě 

c) při nenadálé absenci dítěte je učitel na třídě SMS, osobně, telefonicky 

ihned informován o neúčasti dítěte na povinném předškolním vzdělávání 

v MŠ 

Vedení školy a třídní učitel může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, od zákonného 

zástupce potvrzení ošetřujícího lékaře o nepřítomnosti dítěte z důvodu krátkodobé absence, 

a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem dítěte. 

Nemůže-li se dítě zúčastnit předškolního vzdělávání z důvodů předem známých, požádá 

zákonný zástupce dítěte o jeho uvolnění. 

 

K uvolnění dítěte z předškolního vzdělávání na více dnů podají rodiče 14 dnů předem (v 

odůvodněných případech i v kratší době) písemnou žádost ředitelce školy prostřednictvím 

e-mailu na reditelka@msslunecko.cz nebo písemně či osobně. Uvolnění dítěte musí 

zákonný zástupce řádně zdůvodnit. 

Po schválení žádosti je ZZ zástupce vyrozuměn o uvolnění z předškolního 

vzdělávání. 

Zákonný zástupce je povinen potvrzené uvolnění svého dítěte oznámit na třídě, kam 

jeho dítě dochází. 

- Písemná žádost musí obsahovat tyto náležitosti: Jméno a příjmení dítěte, třídu, 

datum vystavení, časový rozsah nepřítomnosti dítěte v MŠ 

- Neomluvená absence dítěte je řešena s odborem sociálně-právní ochrany dětí 

zřizovatele školy 

Dokládat důvody nepřítomnosti dítěte z předškolního vzdělávání (S 22 odst. 3 písm. 

d) a S 50 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění). 

a) Nepřítomnost dítěte v MS může být omluvena jen pro nemoc nebo z vážných rodinných 

důvodů. Nemůže-li se dítě dostavit do MŠ pro překážku předem známou, požádá jeho 

zákonný zástupce o uvolnění (telefonicky, SMS na budovu školy, kam jeho dítě dochází). 

Zákonný zástupce dítěte je povinen doložit důvody delší nepřítomnosti ( od 5 dní a více) 

- telefonicky, SMS, písemně nebo osobně na škole. 
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b) Není-li nepřítomnost doložena písemně, je nutné bezprostředně po návratu dítěte 

do MŠ, aby učiteli na třídě bylo Vámi předloženo písemné zdůvodnění 

nepřítomnosti. ( viz omluvenka z předškolního vzdělávání na dané období) 

Plnění povinného předškolního vzdělávání lze i individuálně: 

V případě individuálního vzdělávání dítěte je třeba dodržovat právní normy, a to jak ze strany 

zákonného zástupce dítěte, tak mateřské školy. 

1) individuální vzdělávání dítěte odůvodněné (jedná se o převážnou část školního roku, 

kdy dítě bude vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné 

zařízení než je MŠ)  výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí 

zákonný zástupce dítěte 

 v době zápisu zákonný zástupce písemně oznámí individuální vzdělávání řediteli 

školy (nebo nejpozději do konce května). 

2) zákonní zástupci jejichž děti již mateřskou školu navštěvují a mají zájem o individuální 

vzdělávání svého dítěte, předloží písemnou žádost řediteli školy (termín: nejdéle do 

konce května). Ten mu doporučí oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno. Oblasti 

vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a ze 

Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „Všechny barvy světa” 

3) do třech- čtyřech měsíců od zahájení individuálního vzdělávání dítěte je zákonný 

zástupce povinen zajistit účast dítěte u ověřování úrovně osvojování očekávaných 

výstupů v jednotlivých oblastech dle RVP PV v MŠ. (rodič obdrží doporučení pro další 

postup při individuální vzdělávání) 

4) zažádá-li zákonný zástupce v průběhu školního roku o individuální vzdělávání může 

plnit tuto povinnost nejdříve ode dne, kdy byla žádost písemně oznámena a doručena 

řediteli dané MŠ se všemi náležitostmi — viz níže 

5) náklady s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce dítěte 

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat: ( 

na tiskopisu školy) 

- jméno a příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo 

pobytu dítěte 

- uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno  důvody pro 

individuální vzdělávání 

Ukončení individuálního vzdělávání dítěte: 

- pokud zákonný zástupce dítěte nezajistí účast dítěte u ověřování, a to ani v 

náhradním termínu ( ukončí ředitel školy indiv. vzdělávání dítěte),  odvolání proti 

rozhodnutí ředitele MŠ nemá odkladný účinek, dítě nelze opětovně individuálně 

vzdělávat),  dítě zahájí pravidelnou denní docházku na základě žádosti zákonného 

zástupce o pravidelnou denní docházku do MŠ a její následnou realizací,  

předškolní vzdělávání bude ukončeno před počátkem nového školního roku, který 

následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen 

odklad školní docházky) 



Další možné způsoby povinného vzdělávání dětí, které k 31. 08. 2019 dosáhnou 5 let 

- vzdělávání v přípravné třídě ZŠ (určeno pouze pro děti s odkladem školní docházky) 

a ve třídě přípravného stupně ZŠ speciální,  vzdělávání v zahraniční škole na 

území ČT ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky: zákonný 

zástupce musí přijetí oznámit ve spádové MŠ. 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil/a s výše uvedou Informací o povinném 

předškolním vzdělávání a se změnami v předškolním povinném vzdělávání na šk.rok 

2020/ 2021 

 Jméno dítěte: Datum  

Informace: 

převzetí  Podpis zákonného 

zástupce dítěte: 

1.     

     

  

 

 

 

 

 

 

V Praze dne ………………… 

 

 

 

MgA Petra Solarová Prylová, ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


