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Povinné předškolní vzdělávání se týká dětí, které dosáhly do 31. 8. daného 

roku věku 5 let. 

Povinné předškolní vzdělávání (dítě starší 5 let) Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit 

dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost 

předškolního vzdělávání dítěte, pouze pokud se jeho dítě v mateřské škole ještě nevzdělává. 

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí 

nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v 

případě cizince místo pobytu (dále jen "spádová mateřská škola"), pokud zákonný zástupce 

nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení nebo 

jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. Tzn., že dítě ze školského obvodu spádové 

mateřské školy má při přijímání přednost před dítětem z jiného školského obvodu. Pro děti, 

které dosáhnou do 31. 8. pěti let, je předškolní vzdělávání od 1. 9. daného roku povinné.  

Tato povinnost se vztahuje:  

 na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, 

 a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají 

déle než 90 dnů,  

 na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo 

přechodně po dobu delší než 90 dnů,  

 na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se 

nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. Povinné předškolní vzdělávání má 

formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:  

 čtyři souvislé hodiny denně,  

 ředitel školy stanoví ve školním řádu začátek povinné doby mezi 7. a 9. hodinou. Povinnost 

předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin, tak jako u základních a 

středních škol. Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy, v souladu s organizací 

školního roku. Podmínky pro uvolňování dětí z povinného vzdělávání a omlouvání jejich 

neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat 
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doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody 

nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.  

Ukončení povinného předškolního vzdělávání dítěte  

Ukončení povinného předškolního vzdělávání dítěte  

 předškolní vzdělávání nelze ukončit dle § 35 školského zákona, pokud je vzdělávání pro 

dítě povinné,  

 povinné předškolní vzdělávání je ukončeno začátkem povinné školní docházky. 

 

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). 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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