
 

Informace k povinnému předškolnímu vzdělávání 2020/2021 
 

 Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb., zavedla s účinností od září 2017 povinné 

předškolní vzdělávání. Děti, které dosáhnou pěti let do konce měsíce srpna 2020, 
nastupují od 1. 9. 2020 k povinnému předškolnímu vzdělávání, které je pro ně bezplatné. 
      Se zavedením povinného předškolního vzdělávání vznikla povinnost vymezení spádových 
oblastí pro jednotlivé mateřské školy. Rodič není spádovostí nijak svázán a může pro své dítě zvolit 
jinou mateřskou školu dle své úvahy. V nespádové mateřské škole nemá dítě nárok na přijetí v 
případě, pokud vybraná mateřská škola nebude mít volnou kapacitu. 

  
Povinné předškolní vzdělávání 

 Formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu nejméně čtyř hodin. 
 Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních 
prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách. 
 Podmínky pro omlouvání neúčasti a uvolňování dítěte stanoví školní řád. 

 
Jiný způsob vzdělávání: 
- individuální vzdělávání bez pravidelné docházky do mateřské školy, 
- vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy 
   speciální,   
- vzdělávání v zahraniční škole. 
Povinnost zákonného zástupce oznámit nejpozději do 31. 5. 2020 jiný způsob vzdělávání řediteli 
spádové MŠ. 

 
Individuální vzdělávání 

 Pokud ředitel školy obdrží oznámení o individuálním vzdělávání, doporučí zákonnému 
zástupci oblasti z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ve kterých má být 
dítě rozvíjeno. 
 Mateřská škola ověřuje, jak si dítě osvojuje očekávané výstupy. 
 Stanoví termíny v rozmezí měsíců listopad, prosinec a způsob ověřování. 
 Pokud se zákonný zástupce s dítětem nedostaví k ověření v  řádném ani náhradním termínu, 
ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání. 
 Dítě tak musí neprodleně zahájit docházku do mateřské školy, ve které je zapsáno, a to i v 
případě, že se rodič proti ukončení individuálního vzdělávání odvolá. 
 Pokud bylo individuální vzdělávání ze strany ředitele mateřské školy ukončeno, není již 
možné dítě opětovně individuálně vzdělávat.                                                               


