Povinné předškolní vzdělávání


Od 1. ledna 2017 je stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let do 31. 8., nastoupit v následujícím školním roce
k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve
kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34 odst. 2). Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k
povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a) školského zákona.
 Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
 Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole je bezplatné.
 Uvolnit dítě plnící povinnou předškolní docházku je možné z rodinných nebo zdravotních důvodů. Předem
známou absenci je třeba projednat s učitelkou, případně dlouhodobější absenci s ředitelkou školy.
 Z důvodu povinné docházky mají zákonní zástupci předškoláků (poslední ročník před nástupem do ZŠ a dětí s
odkladem školní docházky) povinnost při absenci své děti v Mateřské škole písemně omlouvat. Děti je nutné
omluvit ihned v den nepřítomnosti (osobně v MŠ, telefonicky na číslech 374693164, 728572790 případně SMS na
stejném čísle nově též na e-mailu skolickasvojsin@seznam.cz) a následně písemně do omluvného listu dítěte, který
je uložen ve třídě. Je nutné uvést důvod absence. V případě nemoci je nutné předložit lékařské potvrzení o
způsobilosti do kolektivu. Omluvné listy budou v MŠ evidovány pro případ stálé kontroly předškolního
vzdělávání jednotlivých dětí.
 Dítě v posledním roce povinného předškolního vzdělávání musí být přítomno v MŠ nepřetržitě 4 hodiny (nástup
do MŠ mezi 7-8 hodinou)
 O prázdninách je docházka dětí s povinnou předškolní docházkou dobrovolná.
 Pokud zákonný zástupce zanedbává péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte dopouští se přestupku a budou
z toho vyvozeny patřičné důsledky, které se mokou dostat až k pokutě ve výši 5000,-Kč
 Povinné předškolní vzdělávání je možné plnit formou „individuálního vzdělávání“. Pokud se zákonný zástupce
pro tuto formu vzdělávání rozhodne, musí to oznámit mateřské škole nejpozději tři měsíce před začátkem
školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat (tzn. do konce května). Za plnění podmínek daných
k individuálnímu vzdělávání odpovídá zákonný zástupce.
 Pokud se zákonný zástupce rozhodne začít své dítě individuálně vzdělávat v průběhu školního roku, musí to
písemně oznámit řediteli mateřské školy 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.
 Ředitel doporučí zákonným zástupcům oblasti, ve kterých má být dítě rozvíjeno. Předá písemně zpracovaný
materiál „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“ (je možno i ke stažení na internetových stránkách).
 MŠ ověřuje 3 x za školní rok (listopad,únor,červen) jak si dítě osvojuje očekávané výstupy (schopnosti a
dovednosti) v doporučených oblastech. Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen individuálně. Zákonný
zástupce je povinen se dostavit s dítětem do MŠ k ověření 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 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.
 Způsob ověřování znalostí individuálně vzdělávaného dítěte: dítě stráví s ostatními dětmi a učitelkou celé
dopoledne v MŠ – při hře, rozhovoru a ostatních činnostech (spontánních i řízených) proběhne ověření jeho
schopností a dovedností (nejedná se o zkoušku)
* Ukončení individuálního vzdělávání dítěte:
- pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu
- dítě zahájí pravidelnou denní docházku, - na základě žádosti zákonného zástupce o pravidelnou
denní docházku do mateřské školy a její následnou realizací
- nástupem k povinné školní docházce
 Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné
(§35 odst. 2 školského zákona). Povinné předškolní vzdělávání je ukončeno začátkem povinné školní docházky.

