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                            Povinné předškolní vzdělávání 
         § 34 školského zákona 

 

Předškolní vzdělávání je povinné pro pětileté děti od začátku následujícího školního 

roku do zahájení povinné školní docházky. 

Předškolní vzdělávání je povinné pro občany ČR a cizince s pobytem na území ČR delším, 

než 90 dnů. Obec má povinnost zajistit místa pro děti ze spádové oblasti. 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v době zápisu, pokud 

ještě do MŠ nedochází.  

Zákonnému zástupci, který nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání nebo 

zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání, může obec uložit pokutu až do výše 5.000,- Kč 

( přestupky - § 182a) 

Nevztahuje se na děti s hlubokým mentálním postižením – rodiče doloží doporučení ŠPZ. 

Povinná je pravidelná denní docházka v pracovní dny, mimo dny školních prázdnin (jako ZŠ). 

Rozsah povinného předškolního vzdělávání v MŠ stanovuje vyhláška na 4 souvislé hodiny 

denně (Vyhláška č.14/2005 Sb, Novela č. 280/2016 Sb) 

Začátek povinné doby vzdělávání je stanoven na 8.00 hodin.  

                    

 

                                          Individuální vzdělávání dítěte (§ 34b) 
 

V odůvodněných případech má zákonný zástupce možnost zvolit individuální vzdělávání 

dítěte. Tuto skutečnost je povinen oznámit 3 měsíce před začátkem školního roku. 

Náležitosti oznámení: jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu (v případě cizince 

místo pobytu dítěte), období individuálního vzdělávání (jedná se o dobu delší, než polovina 

školního roku) a zdůvodnění (MŠ poskytne k vyplnění formulář). 

Mateřská škola doporučí oblasti vzdělávání, které vychází z Rámcového vzdělávacího 

programu pro předškolní vzdělávání. 

Zákonnému zástupci bude přidělen termín (a náhradní termín), kdy se s dítětem dostaví do 

MŠ pro ověření osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech tak, aby se ověření 

uskutečnilo v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního ruku. Zákonný zástupce je 

povinen zajistit účast dítěte na ověření. V opačném případě ředitelka školy ukončí 

individuální vzdělávání dítěte. Odvolání proti rozhodnutí ředitelky MŠ o ukončení 

individuálního vzdělávání nemá odkladný účinek. 

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonní zástupci dítěte, s výjimkou 

kompenzačních pomůcek u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (tyto pomůcky se po 

ukončení individuálního vzdělávání dítěte mateřské škole vrací). 

O ukončení individuálního vzdělávání na vlastní žádost zákonného zástupce rozhodne 

ředitelka školy podle správního řádu (§165 ŠZ). Změnu lze provést pouze jednou (tj. přejít 

poté znovu na individuální vzdělávání již není možné). 

 
 

V Železném Brodě  dne  31. 3. 2017                             Jitka Jírová 

                                                                                       ředitelka školy 


