
Povinné předškolní vzdělávání pro děti od 5 let od 1.9.2022 
 
1) Předškolní vzdělávání od školního roku 2022/2023 
Od počátku  školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení 
povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. 
Ve školním roce 202/2023 je toto vzdělávání povinné pro děti narozené od 1.9.2016 
do 31.8.2017 a děti,  u kterých u zápisu do I. ročníků základní školy bylo rozhodnuto o odkladu školní 
docházky.  
 
 
2) Povinnost předškolního vzdělávání   
Zákonný zástupce má povinnost přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v místě trvalého 
bydliště pokud zákonný zástupce nezvolí pro své dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob 
povinného předškolního vzdělávání. Spádově k nám patří děti s trvalým bydlištěm ve městě Zásmuky 
a přidružených obcí (Sobočice, Nesměň, Doubravčany, Vršice). 
Nesplnění povinnosti je přestupkem podle §182a  školského zákona a zákonný zástupce se vystavuje 
postihu. 
 
 
3) Forma povinného předškolního vzdělávání 

 Docházka dítěte bude povinná každý den, kromě školních prázdnin 

 Děti jsou povinny se vzdělávat minimálně 4 hodiny denně  

 Tyto 4 hodiny jsou stanoveny v naší MŠ od 8-12 hodin 

 Povinnost docházky se nevztahuje na období  školních prázdnin v základních a středních školách, 
na období jarních prázdnin a dalších prázdnin, vyhlášených MŠMT. 

 Ministerstvo školství vydává každý rok přehled prázdnin a všech termínů, které se týkají 
organizace školního roku. Tento materiál je dostupný na webových stránkách MŠMT- ČR a 
v šatnách tříd 
 
 

4) Omlouvání neúčasti ze vzdělávání 

 Rodič je povinen písemně omlouvat nepřítomnost svého dítěte i pozdní příchody /pravidla jsou 
stanovena ve školním řádu MŠ/   

 Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte, které je 
zákonný zástupce povinen doložit nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. Záznamy se budou 
provádět do omluvného listu u učitelek ve třídách. 

 V případě, že dítě nebude docházet do MŠ, bude kontaktováno pracoviště OSPOD 
/Orgán sociálně-právní ochrany dětí/ a s rodiči bude zahájeno správní řízení 

 
 
5) Jiný způsob plnění předškolního vzdělávání  
 
A)  Individuální vzdělávání 
Rodič musí přihlásit své dítě v době zápisu do MŠ  
Pokud má být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, musí tuto skutečnost rodič 
oznámit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku /květen/ 
Vzdělávání se uskutečňuje bez pravidelné  denní docházky do mateřské školy.  
Rodiče s dítětem pracují doma dle doporučení MŠ. Současně písemně oznámí individuálním 
vzdělávání dítěte 
 



Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat: 
a) jméno a příjmení, 
b) rodné číslo dítěte, 
c) místo trvalého pobytu, 
d) období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno, 
e) důvody pro individuální vzdělávání 

 
Ředitelka školy doporučí rodičům oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno, tyto oblasti vychází 
z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, jsou to osnovy, podle kterých se děti 
v mateřské škole vzdělávají. 

Dle doporučení MŠ musí rodič své dítě vzdělávat v domácím prostředí a shromažďovat o vzdělávání 
podklady, které předloží při povinném přezkoušení. 

Rodič je povinen se s dítětem zúčastnit přezkoušení v MŠ v daném termínu /listopad a duben/dle 
školního řádu. 

Úkolem mateřské školy je pak sledovat a ověřovat  úroveň osvojování očekávaných výstupů 
v jednotlivých oblastech rozvoje dítěte, doporučovat rodičům postupy při vzdělávání a  zároveň 
určovat způsob a termín ověření a to ustanovením ve školním řádu. 
 
Individuální vzdělávání může být zrušeno kdykoliv rodičem nebo MŠ /dle výsledku přezkoušení/ 
Rodič má povinnost zajistit účast dítěte u ověření. Pokud tak neučiní ani v náhradním termínu, 
ředitelka musí ukončit individuální vzdělávání. Dále už nelze dítě individuálně vzdělávat a je zařazeno 
k pravidelné docházce do mateřské školy. 

V době individuálního vzdělávání je dítě zapsáno v MŠ, ale nemá nárok na účast při akcích či 
aktivitách školy, ani na stravné. 

V průběhu školního roku může být individuální vzdělávání zahájeno nejdříve dnem, kdy je oznámení 
zákonného zástupce doručeno ředitelce školy. 
 
6) Distanční vzdělávání = výuka na dálku 
 
Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je 
předškolní vzdělávání povinné, pokud chybí většina těchto dětí ve třídě. Rodičům budou v tomto 
případě předány pokyny a informace k domácímu vzdělávání osobně nebo emailem – podle 
aktuální situace a individuálních podmínek rodiny. 
Distanční výuka bude organizována formou předávání úkolů pro předškoláky: 

- v návaznosti na třídní vzdělávací program básnička nebo říkanka pro posílení jazykových 
dovedností, 

- pracovní listy a sešity pro rozvoj grafomotoriky, předmatematické gramotnosti a poznávacích 
schopností, 

- doporučení pro četbu a práci s knihou pro rozvoj předčtenářské gramotnosti, 
- mateřská škola bude komunikovat s rodiči na dálku, sledovat plnění úkolů a pokrok dítěte ve 

vzdělávání ve spolupráci s rodiči, bude poskytovat pomoc a podporu dětem i rodičům            
e-mailem, telefonicky nebo osobně.  

 
 
                                                                                                  Mgr. Jarmila Křápová, ředitelka mateřské školy 
V Zásmukách dne 30.8.2022 


