
Povinné předškolní vzdělávání.  

Novelou školského zákona (zákon č..561/2004Sb) vydanou pod číslem 178/2016 Sb. se s účinností od 

1. 1. 2017 zavádí povinné školní vzdělávání, do kterého nastoupí děti poprvé 1. 9. 2017. 

 

Povinnosti zákonných zástupců 

Zákonní zástupci mají povinnost přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Podle § 34 odst. 1 

školského zákona trvá povinné předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, 

kdy dítě dosáhlo pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky. Zákonní zástupci podají 

žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v den stanovený ředitelem školy v dohodě se 

zřizovatelem a zveřejněném způsobem v místě obvyklým v období od 2. do 16. května požádají o přijetí 

k předškolnímu vzdělávání do spádové mateřské školy, pokud nezvolí jinou mateřskou školu nebo jiný 

způsob povinného předškolního vzdělávání. 

Pokud zákonný zástupce zvolí pro dítě jinou mateřskou školu a je-li dítě přijato do jiné než spádové 

mateřské školy, požádá ředitele této školy, aby bez zbytečného odkladu oznámil tuto skutečnost 

řediteli spádové mateřské školy. 

Pro účely zajištění povinného předškolního vzdělávání podle § 34 odst. 4 školského zákona obecní úřad 

obce, na jejímž území je školský obvod mateřské školy, poskytne této mateřské škole s dostatečným 

předstihem před termínem zápisu seznam dětí, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání. 

Seznam obsahuje vždy jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého 

pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte. 

 

Jak se plní povinné školní vzdělávání 

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinnost 

předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu 

s organizací školního roku v základních a středních školách. Dítěti je však zaručeno právo vzdělávat se 

v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno. Do MŠ tedy i v době vedlejších 

prázdnin může, ale nemusí docházet. Tomu odpovídají i pravidla – podmínky pro uvolňování dětí ze 

vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělání. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat 

doložení důvodů nepřítomnosti dítěte ve dnech, kdy je vzdělávání povinné, a zákonný zástupce je 

povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.  

Pro předškolní děti bude vydán omluvný list, kam rodiče budou zaznamenávat nepřítomnost dítěte a 

důvod nepřítomnosti potvrdí svým podpisem. 

 

Jiný způsob plnění povinnosti předškolního vzdělávání  

Pokud bude dítě plnit povinné předškolní vzdělávání v přípravné třídě základní školy nebo ve třídě 

přípravného stupně základní školy speciální nebo v zahraniční škole na území české republiky, oznámí 

zákonný zástupce dítěte tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit 

nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání 

dítěte, tedy do konce měsíce května. 

 



 

 

 

Individuální vzdělávání dítěte 

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může v odůvodněných případech 

rozhodnout, že dítě bude individuálně vzděláváno. Pak je zákonný zástupce dítěte povinen toto 

oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku (do konce května). V průběhu 

školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo 

oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato 

k předškolnímu vzdělávání. Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je 

individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vycházejí z Rámcového 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola má za úkol ověřit úroveň osvojování 

očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a popřípadě doporučit zákonnému zástupci další postup 

při vzdělávání. Způsob a termíny pro ověření úrovně očekávaných výstupů budou ve školním řádu a 

budou se uskutečňovat v období od listopadu do prosince. Zákonný zástupce dítěte, které je 

individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte k ověření. Pokud zákonný zástupce dítěte 

nezajistí účast dítěte u ověření osvojování očekávaných výstupů, a to ani v náhradním termínu, ředitel 

školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte. Pokud 

bylo dítěti ukončeno rozhodnutím ředitele individuální vzdělávání, pak již nelze dítě individuálně 

vzdělávat. 

 

 

 

Úplata za předškolní vzdělávání: 

Podle novelizovaného ustanovení § 123 školského zákona se s účinností od 1. září 2017 vzdělávání 

v mateřské škole 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, nebo v případě dodatečného odkladu, 

plnění povinné školní docházky, kdy se žák vrací zpět do mateřské školy, bude předškolní vzdělávání 

bezúplatné. 

Pokud rodiče nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání nebo zanedbají péči o povinné 

školní vzdělávání dítěte, mohou být trestáni uložením pokuty přestupkovou komisí na obci až do výše 

5000 Kč. 

 

 


