Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky, příspěvková organizace

Informace o povinném předškolním vzdělávání
určené pro zákonné zástupce dětí
(novelizace zákona č. 561/2004 Sb.)
Pro děti, které do 31. srpna dosáhnou věku pěti let, je od 1. září předškolní vzdělávání povinné.
Tato povinnost se vztahuje:
- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,
- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo
jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu, nebo může zvolit jiný způsob předškolního vzdělávání
(viz níže). Zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek podle § 182a
odst. 1 písm. a).
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
Předškolní vzdělávání v mateřské škole:
1. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k
předškolnímu vzdělávání. Přednostně je dítě přijato ve spádové mateřské škole, kde má místo
trvalého pobytu. Školský obvod pro spádovou mateřskou školu v Tišnově určuje zřizovatel školy
(obec) v obecně závazné vyhlášce č. 5/2016 Stanovení školských obvodů mateřských škol
zřízených městem Tišnovem.
2. Povinné předškolní vzdělávání:
 má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech po dobu 4 souvislých hodin denně
od 8:15 do 12:15 hodin. Nadále však zůstává nedotčeno právo dítěte vzdělávat se po celou
dobu provozu mateřské školy.
 trvá i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, a je
ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.
 povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin. Jarní prázdniny se
určují podle sídla mateřské školy v souladu s organizací školního roku. (viz. Dokumenty MŠ Organizace školního roku)
 předškolní vzdělávání se podle ustanovení § 123 školského zákona poskytuje bezúplatně od
počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
Bezúplatnost poskytovaného vzdělávání již není omezena měsíci či školními roky, takže i v
případě odkladu plnění povinné školní docházky bude předškolní vzdělávání bezúplatné.
3. Omlouvání nepřítomnosti dítěte:
 zákonný zástupce má povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání,
docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopouští se
tím přestupku podle § 182a zákona.
 nepřítomnost omlouvá zákonný zástupce dítěte. Ředitelka školy je oprávněna požadovat
doložení důvodů nepřítomnosti. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nejpozději do
3 dnů od výzvy.
 oznámení neplánované nepřítomnosti (včetně uvedení důvodu) je možné provést:
 pomocí kontaktního formuláře nebo miniformuláře na webových stránkách MŠ,
 telefonicky na pracovišti Humpolka 549 410 382 nebo Květnická 549 410 731,
 osobně ve třídě paní učitelce
nejpozději první den nepřítomnosti.
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 nepřítomnost zaeviduje učitelka do omluvného listu, který zákonný zástupce po ukončení
nepřítomnosti podepíše. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence
informuje učitelka ředitelku školy. Neoprávněná absence je řešena pohovorem, ke kterému
je zákonný zástupce vyzván doporučeným dopisem. Při pokračující absenci dítěte zašle
ředitelka školy záznam o absenci orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
 v případě předem známé nepřítomnosti dítěte je zákonný zástupce povinen požádat
ředitelku školy písemně o uvolnění ze vzdělávání nejpozději do 5 dnů před začátkem
nepřítomnosti předepsaným formulářem Žádost o uvolnění z předškolního vzdělávání.
Jiné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:
 individuální vzdělávání dítěte – uskutečňuje se bez pravidelné docházky do mateřské
školy. Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné
zařízení než je mateřská škola.
 Zákonný zástupce je povinen písemně oznámit individuální vzdělávání nejpozději 3 měsíce
před počátkem školního roku formulářem Zahájení individuálního vzdělávání.
Oznámení musí obsahovat:
- jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu (v případě cizince místo pobytu)
dítěte,
- období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
- důvody pro individuální vzdělávání
 Ředitelka doporučí zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě individuálně
vzděláváno. Tyto oblasti vycházejí z RVP PV a ŠVP.
 Způsob ověření znalostí individuálně vzdělávaného dítěte proběhne ve stanoveném
termínu účastí dítěte v kmenové třídě v průběhu dopoledne v čase od 7:30 do 11:30 hodin.
Během dopoledne při řízených i spontánních činnostech bude zjišťována úroveň hry,
komunikace, celkové vědomosti, znalosti a dovednosti.
 Přítomny při ověřování budou učitelky vyučující ve třídě, ředitelka školy, po domluvě i
zákonný zástupce dítěte.
 Termín ověřování je stanoven na čtvrtou středu v listopadu, náhradní termín za 14 dní v
prosinci. Zákonný zástupce je povinen zajistit účast dítěte na ověřování.
 Ředitelka ukončí individuální vzdělávání dítěte rozhodnutím ve správním řízení, pokud
zákonný zástupce nezajistí účast na ověřování, a to ani v náhradním termínu. Rozhodnutí
nemá odkladný účinek, dítě musí nastoupit do MŠ ihned po převzetí. Dítě není možné dále
individuálně vzdělávat.
 Výdaje s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních
kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy.
 vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným
odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální –
informace podá ředitelka konkrétní základní školy nebo základní školy speciální; zákonný
zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole;
 vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo
povolilo plnění povinné školní docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové
mateřské škole.
Pozn: Uvedené informace jsou součástí Školního řádu MŠ.
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