
Povinné předškolní vzdělávání 

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly před začátkem školního roku 

pěti let (to znamená, že dovrší věku pěti let do konce srpna stávajícího roku). 

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v 

kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Pokud nepřihlásí 

zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku proti 

zákonu.  

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

škole, kterou je Mateřská škola Brozany nad Ohří., pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro 

jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte.  

Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné 

denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je podle 

zákona stanoven na 4 nepřetržité hodiny denně, začátek vzdělávání je určen vedoucí školy na 

7:30 hod., konec 11:30 hod. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které 

připadají na období školních prázdnin, právo dětí vzdělávat se po celou dobu provozu však není 

dotčeno. 

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

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

dopouští se tím přestupku. 

 

 

Jiné způsoby plnění povinnosti předškolního vzdělávání 

 

Zákonný zástupce má v odůvodněných případech právo zvolit jiný způsob povinného 

předškolního vzdělávání než v mateřské škole. Tímto se rozumí: 

- Individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky 

dítěte do MŠ. 

- Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní 

školy speciální. 

- Vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, které ministerstvo 

povolilo plnění povinné školní docházky. 

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnou předškolní docházku výše 

uvedeným způsobem, je povinen tuto skutečnost oznámit řediteli spádové školy nejpozději 3 

měsíce před začátkem školního roku. 

 

 

Individuální vzdělávání dítěte 

 

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání 

individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost vedoucí mateřské 



školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým 

začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte, tedy do konce května. V průběhu roku začíná 

individuální předškolní vzdělávání dnem, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání 

doručeno řediteli ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří. 

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:  

- jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu  

  dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,  

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

- důvody pro individuální vzdělávání dítěte.  

 

Vedoucí mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má 

být dítě vzděláváno. Znalosti dítěte z jednotlivých vzdělávacích oblastí budou zjišťovány 

přezkoušením dítěte v MŠ a výsledek bude sdělen neprodleně zákonnému zástupci a dohodnuta 

další forma spolupráce. Termín ověření znalostí je stanoven na 2.-3.týden v listopadu. Náhradní 

termín ověření znalostí je stanoven na 4.týden v listopadu. Způsob ověřování úrovně 

osvojování očekávaných výstupů bude konkrétně upřesněn s jednotlivými zákonnými zástupci 

dítěte. Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Pokud zákonný 

zástupce dítěte nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu, ředitel školy 

ukončí individuální vzdělávání dítěte. Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí 

zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost 

mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.   

 


