
POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – s účinností k 1.9.2017 
(dodatek ke Školnímu řádu) 

 
 

- Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit své dítě k zápisu k předškolnímu 
vzdělávání (§34a odst.2 škol.zákona č.178/2016Sb.) v kalendářním roce, ve kterém 
začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte 
 

- Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky. 
Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období 
školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních 
školách (§34a odst.3 škol.zákona č.178/2016 SB.); pokud je mateřská škola v provozu 
během školních prázdnin, má dítě právo na předškolní  vzdělávání 
 

- Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání ve 
spádové škole. 
Spádovou školou je mateřská škola v místě, kde má dítě trvalý pobyt, může zvolit i 
jinou mateřskou školu ovšem bez práva přednostního přijetí ( posled.věta v §34 
odts.3 škol.zákona č.178/2016 Sb. účinná od 1.9.2017 )nebo zvolí 

              jiný způsob vzdělávání (§34 odst.5 škol.zákona č.178/2016 Sb.) 
            
              písm.a) – individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní                  
              docházky dítěte do mateřské školy v odůvodněných případech (§34b odst.1  
              škol.zákona č.178/2016 Sb.) 
 
              písm.b) – vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně  
              základní školy speciální (§47 a 48a škol.zákona č.178/2016 Sb.) 
  
    
             písm.c) – vzdělávání v zahraniční školena území ČR, ve které ministerstvo povolilo   
             plnění povinné školní docházky (§38a škol.zákona č.178/2016 Sb.) 
 

- Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání jiným 
způsobem než formou pravidelné denní docházky je povinen tuto skutečnost 
písemně oznámit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku (§34b odst.1 
škol.zákona č.178/2016 Sb.) 

 
- Oznámení musí obsahovat (§34b odst.2 škol.zákona č.178/2016 Sb.): 

 a) jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte 
 b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno 
 c) důvody pro individuální vzdělávání 
 

- Ředitelka školy (ved.MŠ) doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně 
vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového 
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání  

 



- Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast 
dítěte u ověření osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech 
 

- Termín ověření – druhá polovina měsíce listopadu, náhradní termín – první polovina  
              měsíce prosince 

 

- Pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření (§34b odst.3 
škol.zákona č.178/2016 Sb.) ani v náhradním termínu, ředitelka školy ukončí 
individuální vzdělávání dítěte 
 

- 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 ředitelky školy ukončeno, není již možné dítě 
opětovně individuálně vzdělávat 
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