Plnění povinného předškolního vzdělávání od 1. 9. 2017
Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jeho plnění – § 34a




Povinné vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého
roku věku do zahájení povinné školní docházky.
Povinnost se vztahuje na občany ČR (déle než 90 dnů pobytu), cizince EU (déle 90 dnů pobytu),
účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Povinnost neplatí pro děti s hlubokým mentálním postižením.

Formy povinného předškolního vzdělávání






Povinná denní docházka v pracovních dnech ( od 8h do 12h)
Povinnost není dána v období školních prázdnin, ale dítě má právo se vzdělávat i v tuto dobu.
Na tyto dny se nevztahuje povinnost zákonných zástupců odhlašovat dítě písemně z MŠ. Pokud
ovšem dítě do MŠ nedorazí, je nutno jej omluvit
Školní řád stanoví podmínky uvolňování a omlouvání neúčasti v předškolním vzdělávání
Povinnost doložit důvody v písemné formě a to v případě absence delší než tři dny a při předem
známé nepřítomnosti dítěte.

Jiný způsob plnění povinnosti předškolního vzdělávání





Právem zákonného zástupce je výběr vzdělávání dítěte.
Individuální vzdělávání bez pravidelné docházky do MŠ (vzdělávání doma zákonnými
zástupci).
Vzdělávání v přípravné třídě ZŠ a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální.
Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které MŠMT povolilo plnění povinné školní
docházky.

Podmínky při jiných způsobech plnění povinnosti předškolního vzdělávání




Povinnost oznámit tuto skutečnost písemně ředitelce spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před
začátkem školního roku, kdy začíná povinné předškolní vzdělávání.
Ředitelka MŠ stanoví oblasti, ve kterých se dítě bude individuálně vzdělávat a termíny
ověřování vědomostí, znalostí a návyků.
Individuální vzdělávání může zákonný zástupce písemně požádat i v průběhu roku. Dítě se
začne takto vzdělávat nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání
doručeno ředitelství školy.

Náležitosti písemné žádosti o individuálním vzdělávání dítěte § 34b
Obsah oznámení
Jméno, příjmení
Datum narození
Trvalý pobyt
Místo pobytu u cizinců
Období, ve kterém má být individuálně vzděláváno
Důvody individuálního vzdělávání dítěte

Pravidla při ověřování pokroků dítěte




MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech – po třech měsících
(listopad, únor, květen, červen), řádné i náhradní termíny stanoví po domluvě se zákonným
zástupcem, který informovanost stvrdí svým podpisem. MŠ doporučí další postup vzdělávání.
Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte nebo omluvit dítě a dohodnout
s ředitelstvím jiný náhradní termín.

Ukončení individuálního vzdělávání









Ředitelka MŠ ve správním řízení, tam, kde bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání,
rozhoduje o ukončení individuálního vzdělávání v těchto případech:
Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě, pro které je předškolní
vzdělávání povinné.
Pokud zákonný zástupce nezajistil účast dítěte u ověření znalostí, dovedností a návyků v MŠ, a
to ani v náhradním termínu.
Odvolání proti rozhodnutí ředitelky MŠ nemá odkladný účinek, proto dítě následující den po
doručení rozhodnutí ředitelky MŠ o ukončení individuálního vzdělávání, musí nastoupit k denní
docházce do MŠ, kde je zapsáno k předškolnímu vzdělávání.
ČŠI má právo prověřovat podmínky individuálního vzdělávání, i na podkladě jejích zjištění
může být ukončeno.
Po ukončení individuálního vzdělávání nelze již dítě opětovně individuálně vzdělávat.
Výdaje IV hradí zákonný zástupce, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek dle
vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných.

Úplata za vzdělávání a školské služby


Veřejná MŠ – od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5 roku, je
vzdělání bezúplatné, vždy (i odklady školní docházky).

Omlouvání dítěte z povinného předškolního vzdělávání












Zákonný zástupce dítěte je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte v MŠ,
nejpozději do tří dnů - písemně, e-mailem nebo telefonicky, sms.
Po návratu dítěte do MŠ – písemně – do omluvného listu dítěte.
Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců dítěte.
Při dlouhodobé absenci známé předem, MŠ vyžaduje od rodičů předem písemnou
žádost absence (např. rodinné důvody, rodinné, ozdravné rekreace apod.).
V době jakýchkoli školních prázdnin zákonný zástupce dítě neomlouvá písemně, pouze
ústně.
Omluvenku zkontroluje přítomná učitelka a podepíše ji.
Absenci dítěte omlouvají zákonní zástupci dítěte.
Ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit dítě na
žádost jeho zákonného zástupce a jeho vyzvednutí v MŠ (popř. dle dohody o
zastupování) zcela nebo z části dne.
Odhlášení stravného ve školní jídelně musí zákonný zástupce odhlásit telefonicky nebo
písemně nejpozději do 8:00 hod. dne, ve kterém nebude dítě přítomno.
Odhlášení stravného v nepřítomnosti dítěte v době prázdnin (dle organizačního řádu
školy) je zákonný zástupce povinen dítě odhlásit jakýmkoli způsobem vždy.










V odůvodněných případech může MŠ požadovat potvrzení o zdravotním stavu od
lékaře.
Za omluvitelnou absenci dítěte se považuje návštěva lékaře, nemoc a důležité rodinné
nebo osobní důvody.
Nemůže-li se dítě dostavit do MŠ pro překážku předem známou, doba delší než tři dny,
požádají s předstihem zákonní zástupci písemnou formou o jeho uvolnění z MŠ,
ředitelku MŠ. Důvod uvolnění musí být na žádosti jasně uveden.
V případě, že nepřítomnost dítěte nelze předem předvídat, oznámí důvod nepřítomnosti
zákonný zástupce MŠ neprodleně.
Pokud tak neučiní, absence se stává neomluvenou, což je považováno za závažné
porušení školního řádu.
V případě neomluvené absence dítěte ředitelka MŠ zašle bezodkladně oznámení o
záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
V případě opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku, pokud již byli zákonní
zástupci postiženi pro přestupek, je třeba postoupit v pořadí již druhé hlášení o
zanedbání školní docházky Policii ČR, kde bude případ řešen jako trestní oznámení pro
podezření spáchání trestného činu ohrožení mravní výchovy mládeže.

