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v  mateřské škole Otnice

Č.j.                         4/2017

Vypracovala:       Ardelyová Jitka
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I.  POVINNÁ PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKA OD 1.9. 2017

V SOULADU  S §34a ŠKOLSKÉHO ZÁKONA 

Č.561/2004 VE ZNĚNÍ ÚČINNÉM OD 1.9. 2017.

1. Předškolní vzdělávání je povinné od začátku školního roku, 
který následuje po dni dosažení pátého roku dítěte, do zahájení
povinné školní docházky. Zanedbáváním povinného 
předškolního vzdělávání se zákonný zástupce dopoušt 
přestupku dle § 182a, odsta., 1 zákona č. 561/2004Sb

2.  Práva a povinnost zákonných zástupců

-  zákonní zástupci mají právo zvolit pro předškolní  vzdělávání 
formu individuálního vzdělávání dítěte  nebo vzdělávání 
v zahraniční mateřské škole na území ČR, ve které 
ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle 
§38a Školského zákona.

-  zákonní zástupci jsou povinni přihlásit dítě k zápisu 
k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém 
začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

-  zákonní zástupci jsou povinni zajistt řádnou docházku dítěte
do mateřské školy.



3.  Forma a rozsah povinného předškolního vzdělávání

- povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní 
docházky v pracovních dnech

- povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které
připadají na školní prázdniny dle organizace školního roku 
v základní škole

- povinné předškolní vzdělávání je stanoveno v rozsahu 
nepřetržitých 4 hodin denně, a to od 8.00 do 12.00 hodin

4.  Pravidla uvolňování a omlouvání dět s povinným 
předškolním vzděláváním

- v odůvodněných případech či při časté absenci dítěte může 
vedoucí učitelka vyžadovat od zákonného zástupce potvrzení 
od lékaře zdůvodňující nepřítomnost dítěte

- pokud předpokládaná nepřítomnost dítěte nepřesáhne 3 
pracovní dny, žádost o uvolnění (omluvenku) podá zákonný 
zástupce vedoucí učitelce MŠ

- v případě předpokládané nepřítomnost delší než 3 pracovní 
dny z jiného, než zdravotního důvodu, je nutné žádat o 
uvolnění vedoucí učitelku MŠ

- nařízení o omlouvání dítěte s povinným předškolním 
vzděláváním se netýká období školních prázdnin dle 
organizace školního roku v základní škole



5.  Individuální vzdělávání

- zákonný zástupce, který zvolil pro své dítě individuální 
vzdělávání je povinen oznámit písemně tuto skutečnost 
vedoucí učitelce MŠ nejpozději 3 měsíce před zahájením 
školního roku

- v průběhu školního roku lze individuální vzdělávání začít ode 
dne doručení písemného oznámení o individuálním 
vzdělávání dítěte vedoucí učitelce MŠ

- oznámení vedoucí učitelce MŠ musí obsahovat informace 
vyplývající z § 34b odst. Zákona č. č. 561/2004Sb.

- zákonný zástupce je povinen zajistt účast dítěte , které je 
individuálně vzděláváno, na ověření úrovně osvojování 
očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech RVP PV (dále 
jen ověření)

- termín ověření je stanoven na 3. týden v listopadu, náhradní 
termín na 1. týden v prosinci

- vedoucí učitelka se domluví se zákonnými zástupci na 
konkrétním dni ověření

- ověření je zahájeno v 8.00 hodin ve třídě mateřské školy, ve 
které se vzdělávají ostatní dět s povinnou školní docházkou, 
ukončeno dle potřeby s ohledem na zájem dítěte, nejpozději 
však v 11.45 hodin

- ověření probíhá převážně formou pozorování a 
individuálního přístupu při spontánních i řízených činnostech

- vedoucí učitelka ukončí individuální vzdělávání dítěte 
v případě, že zákonný zástupce nezajist účast dítěte na 
ověřování, a to ani v náhradním termínu



 Seznámení  zaměstnanců s dodatkem ke školnímu řádu  proběhlo na 
pedagogické radě dne 29. srpna 2017.

1.  Nově přijímaní zaměstnanci se seznámí s dodatkem ke    
školnímu řádu při jejich nástupu do zaměstnání.

2.  O vydání dodatku ke školnímu řádu informovala mateřská škola
zákonné zástupce dět na informační schůzce před zahájením 
školního roku dne 30. 8. 2017.

V každé třídě v šatně dět je k dispozici zákonným zástupcům 
výtsk školního řádu.

V Otnicích 31. 8. 2017                  …………………………………………………
                                                                     vedoucí učitelka

Zaměstnanci mateřské školy       ………………………………………………
                                                          ………………………………………………
                                                          ………………………………………………
                                                          ………………………………………………

Ředitel ZŠ a MŠ                              ………………………………………………  



                                                     



II.  KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ.

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Otnice stanovuje 
následující kritéria, podle kterých se bude postupovat při 
rozhodování o přijet k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole 
v případech, kdy počet žádost podaných zákonnými zástupci dět o 
přijet překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dět pro 
mateřskou školu.

1.  Dět s odkladem povinné školní docházky.
2.  Dět, které nejpozději před 1.e. roku nástupu do mateřské     

školy dosáhnou čtyř let věku.
3.  Dět


