
Povinné předškolní vzdělávání 

 

Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění:  

- Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5 roku věku, 

do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, 

není-li stanoveno jinak. (§ 34a odst. 1). 

- Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu 

vzdělávání v kalendářním roce,  ve kterém začíná povinnost předškolního 

vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 1).  

- Pokud, nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu 

vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona (§ 182a ).  

- Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové 

mateřské škole tj. Mateřská škola Svitavy, Československé armády 9, pokud se 

zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo  pro individuální 

vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2).  

- V případě, že zákonný zástupce dítěte volí jinou formu povinného předškolního 

vzdělávání (individuální vzdělávání, lesní školku, přípravnou třídu ZŠ, třídu 

přípravného stupně ZŠ speciální nebo zahraniční školu na území ČR, ve které 

MŠMT povolilo plnění PŠD (podle § 38a) oznámí tuto skutečnost řediteli 

spádové mateřské školy nejdéle 3 měsíce před zahájením školního roku, ve 

kterém je povinné předškolní vzdělávání realizováno.  

- Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na 

období školních prázdnin, viz. Organizace školního roku v základních a 

středních školách.  

- Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, 

v němž je vzděláváno. (§ 34a odst. 3).  

 

Podrobnosti docházky dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání: 

- Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v 

pracovních dnech.  Rozsah povinného předškolního vzdělávání je 

stanoven na 4 hodiny denně. (§ 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb.).   



- Docházka se uskutečňuje v dopoledních hodinách a to od 8:00 do 

12:00 hodin. 

- Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné 

předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy.  Zanedbává-li péči o 

povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle 182a 

školského zákona (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).  

- V případě nepřítomnosti dítěte je zákonný zástupce povinen neprodleně 

telefonicky informovat třídní učitelku, následně pak provést omluvení 

písemnou formou zápisem (odůvodněním) v omluvném listu dítěte. 

- V případě odchodu dítěte z MŠ po obědě, je povinen zákonný zástupce 

dodržet stanovenou dobu přítomnosti dítěte na povinném předškolním 

vzdělávání – tj. 4 hodiny. 

 

Individuální vzdělávání dítěte 

(uskutečňuje se bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy). 

- Povinné předškolní vzdělávání lze plnit i formou individuálního vzdělávání, 

- Pokud bude dítě touto formou vzděláváno převážnou část školního roku, je 

povinen zákonný zástupce tuto skutečnost oznámit ředitelce školy nejpozději 3 

měsíce před začátkem školního roku. 

- Plnění povinnosti předškolního vzdělávání formou individuálního vzdělávání lze 

oznámit ředitelce školy  i v průběhu školního roku. 

- Oznámení o individuálním vzdělávání musí obsahovat: 

o jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, 

o uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,  

o důvody pro individuální vzdělávání, vzor oznámení je k dispozici na 

webových stránkách školy 

- Ředitelka školy doporučí zákonnému zástupci oblasti, ve kterých má být dítě 

vzděláváno (dle ŠVP PV). 

- Úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech bude ověřena 

třetí úterý v měsíci listopadu od 8:00 do 12:00 hodin, náhradní termín je 

stanoven na první úterý v měsíci prosinci od 8:00 do 12:00 hodin v Mateřské 

škole Svitavy, Československé armády 9. 

- Ověřování očekávaných výstupů bude probíhat formou rozhovoru s dítětem, 



formou didaktických her  a pracovních listů. 

- Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním 

termínu, ukončí ředitelka dítěti individuální vzdělávání; po ukončení 

individuálního vzdělávání nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.  

 

Podmínky pro omlouvání dětí v mateřské škole 

- Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost 

dítěte při vzdělávání, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a 

doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonickou formou 

nebo osobně. V případě dlouhodobější nepřítomnosti dítěte, jehož délka je 

rodiči předem známá, je omluví písemně, aby nenastal důvod k jeho 

vyřazení (14 dnů a více nepřetržitě). 

- V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz či nastanou jiné 

závažné důvody a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí 

tuto skutečnost zákonný zástupce bez zbytečného odkladu, a to včetně 

předpokládané doby nepřítomnosti dítěte.  

- Při předávání dítěte informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího 

pedagogického pracovníka o případných menších zdravotních obtížích 

dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.  

- Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní 

způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných 

skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte. 

- Omlouvání dětí v povinném předškolním vzdělávání je zákonný zástupce 

povinen neprodleně telefonicky informovat třídní učitelku, následně pak 

provést omluvení písemnou formou zápisem (odůvodněním) v omluvném 

listu dítěte. 

- Zákonní zástupci mohou omluvit nepřítomnost dítěte:  osobně učitelce 

nebo na telefonním čísle. mobilního telefonu třídy, do které dochází. 

 


