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Povinné předškolní vzdělávání od 1.9. 2017
Informace pro rodiče o novinkách v předškolním vzdělávání v roce 2017
V předškolním vzdělávání dochází ve školním roce 2017/18 k podstatným změnám.
Od 1. září bude pro děti od 5 let a děti s odkladem povinné školní docházky, docházka do MŠ
povinná. Každý rodič je povinen přihlásit od září 2017 své předškolní dítě do MŠ. Dítě je
nutné přihlásit formou zápisu do MŠ. Termín zápisů do všech mateřských škol je stanoven
školským zákonem na období od 2. května do 16. května. Termín v MŠ Čisovice je 11.května
2017. Všechny děti s trvalým pobytem v obci Čisovice a Bojov, spádový obvod ZŠMŠ
Čisovice, budou přijímány přednostně. Pokud rodič své dítě do určené spádové školy či jiné
MŠ zapsané v rejstříku škol a školských zařízení nepřihlásí, porušuje zákon a hrozí mu
přestupkové řízení.
Jak bude povinná předškolní docházka probíhat:
Docházka dítěte bude povinná každý pracovní den, kromě školních prázdnin v rozmezí
minimálně 4 hodin (např. 8.00 – 12.00). Rodič bude povinen písemně omlouvat nepřítomnost
svého dítěte. (Pravidla omlouvání najdete ve školním řádu MŠ Čisovice pro školní rok
2017/18 na webu od 1.září 2017.). Pokud nebude dítě bez písemné omluvy MŠ navštěvovat,
je ředitelka povinná kontaktovat pracoviště OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí ) a
ten zahájí správní řízení.
Rodiče za tyto děti neplatí školné.
Možnost individuálního vzdělávání:
Rodiče mají možnost přihlásit své dítě k individuálnímu vzdělávání – a to písemně v době
zápisu do MŠ – tři měsíce před zahájením povinné předškolní docházky. Poté musí rodič dle
doporučení MŠ (individuální plán dle RVP PV) své dítě vzdělávat v domácím prostředí a
shromažďovat o vzdělávání podklady, které předloží při povinném ověření úrovně osvojování

očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle RVP PV (nejedná se o zkoušku). Povinnost
rodiče je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých
oblastech dle RVP PV – doporučený termín 3 až 4 měsíce po zahájení docházky, termín
určuje MŠ. Náhradní termín je možný po domluvě s MŠ.

Individuální vzdělávání může být ukončeno kdykoliv rodičem, nebo ředitelem MŠ po ověření
znalostí, nebo při nedostavení se k ověření úrovně znalostí v určeném termínu, či
domluveném náhradním termínu. Dítě je poté povinno nastoupit okamžitě ke vzdělávání do
MŠ. V době individuálního vzdělávání je dítě zapsáno do MŠ, ale nemá nárok na účast při
akcích či aktivitách školy, ani na stravné.
Rodiče mohou své dítě přihlásit do jiné než spádové MŠ, či školského zařízení zapsaného
v rejstříku škol. Ředitel rodičem vybrané MŠ či školského zařízení je povinen zaslat řediteli
spádové MŠ písemné oznámení o zahájení povinného předškolního vzdělávání dítěte v této
MŠ.
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