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INFORMACE K POVINNÉMU PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
S účinností od 1. ledna 2017 je stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let nejpozději
k 31. 8. 2017, nastoupit v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání.
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a
to v rozsahu stanoveném vyhláškou o předškolním vzdělávání (vyhláška č. 14/2005 Sb. ve
znění vyhlášky 280/2016 Sb.).
Povinnost není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin. Právo dítěte
vzdělávat se v MŠ i v období školních prázdnin tím není dotčeno.
Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání
budou stanoveny ve školním řádu. Ředitel je oprávněn požadovat doložení důvodů
nepřítomnosti dítěte a zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte
nejpozději do tří dnů ode dne výzvy.
Od září 2017 je zaváděno přednostní přijímání čtyřletých dětí pocházejících ze
spádového obvodu dané mateřské školy (týká se pouze obecních mateřských škol). Mateřská
škola bude muset přijmout všechny děti starší čtyř let ze své spádové oblasti do naplnění
kapacity (v případě nedostatečných kapacit budou mít přednost děti pětileté přijímané
k povinnému předškolnímu vzdělávání).
Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole je bezplatné.
Lesní mateřské školy se stávají od září 2016 mateřskými školami podle školského
zákona (pokud budou zapsány ve školském rejstříku). Pokud má dítě nastoupit
k povinnému vzdělávání (tzn. že nejpozději 31. 8. 2017 dosáhne 5 let) a zákonný zástupce
chce, aby se dítě vzdělávalo v lesní mateřské škole – je nutné ověřit, zda je daná lesní MŠ
zapsána v rejstříku škol. Pokud tomu tak není a zákonný zástupce chce, aby se dítě v lesní
MŠ vzdělávalo, musí zákonný zástupce zvolit individuální vzdělávání (a dítě přihlásit do
běžné MŠ).
Vedle vzdělávání v mateřské škole školský zákon umožňuje tři další způsoby plnění
povinného předškolního vzdělávání – individuální vzdělávání, vzdělávání v přípravné
třídě pro děti s OŠD (přípravném stupni základní školy speciální) a v zahraniční škole.
Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro některou z alternativních forem plnění
povinného předškolního vzdělávání, musí to oznámit mateřské škole, do které je jeho dítě
zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít
povinně vzdělávat (tzn. do konce května).
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Individuální vzdělávání u dětí předškolního věku
Individuální vzdělávání je jednou z možných forem plnění povinného předškolního
vzdělávání. Individuální vzdělávání může probíhat po celý školní rok, nebo jen po jeho
určitou část. Pokud zákonný zástupce plánuje své dítě individuálně vzdělávat po
převažující část školního roku (nadpoloviční počet dnů školního roku), musí svůj záměr
oznámit řediteli mateřské školy, do které je dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem
školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat. Pokud se zákonný zástupce
rozhodne začít své dítě individuálně vzdělávat v průběhu školního roku, musí to písemně
oznámit řediteli mateřské školy, ve které se jeho dítě vzdělává, a vyčkat do doručení
oznámení řediteli.
Oznámení o individuálním vzdělávání obsahuje identifikační údaje dítěte (jméno a
příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu), období, po které bude dítě individuálně
vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání.
Po tom, co 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
(schopnosti a dovednosti) v doporučených oblastech. Pokud dítě zaostává v osvojování
potřebných schopností a dovedností, pracovníci mateřské školy doporučí rodičům, jak dále
postupovat při vzdělávání, aby jejich dítě bylo co nejlépe podpořeno. Mateřská škola musí ve
svém školním řádu stanovit termíny a způsob ověřování, přičemž termín ověřování musí
být stanoven v rozmezí měsíců listopad až prosinec. Zákonný zástupce se musí ve
stanovený termín dostavit s dítětem k ověření získaných schopností a dovedností v
určených oblastech.
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.
Výdaje, které vzniknou při individuálním vzdělávání (např. nákup didaktických her a
pomůcek) hradí zákonný zástupce. Pokud se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími
potřebami, které ke svému vzdělávání potřebuje podpůrné opatření spočívající
v kompenzačních pomůckách (tyto pomůcky na základě vyšetření doporučuje školské
poradenské zařízení, jejich soupis je uveden v příloze vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných), hradí pořízení
těchto pomůcek stát. Stát také hradí výdaje spojené se zařazením dítěte do vzdělávání
v příslušné mateřské škole.

Mateřská škola Pražmo, příspěvková organizace, okres Frýdek – Místek
Pražmo 10, Pražmo 739 04
tel. 605 239 179, email: msprazmo@volny.cz

V případě nepovinného předškolního vzdělávání (tedy vzdělávání dětí do pěti let věku),
ředitel školy může rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte, důvody pro
ukončení jsou:
1.
2.
3.
4.

neomluvená absence delší než dva týdny,
závažné narušování provozu školy ze strany zákonného zástupce,
doporučení lékaře nebo školského poradenského zařízení či
neuhrazení úplaty za vzdělávání a stravného.

