
Povinné předškolní vzdělávání 
Novelizace zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o 
předškolním vzdělávání přinesla několik podstatných změn týkajících se předškolního 
vzdělávání. 

1. Konkretizace plnění povinného předškolního vzdělávání 

Uskutečňuje se formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech 
v rozsahu 4 hodin denně v čase od 8:30 – 12:30 hodin (právo na vzdělávání 
po celou dobu provozu školy není dotčeno). Povinnost předškolního 
vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin 
v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách; 
i v tuto dobu má dítě právo vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu 
jejího provozu. 

2. Způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání 

Školský zákon umožňuje další tři způsoby plnění povinného 
předškolního vzdělávání: individuální vzdělávání, vzdělávání v přípravné 
třídě (přípravném stupni základní školy speciální) a v zahraniční škole na 
území ČR. V případě rozhodnutí zákonného zástupce plnit povinné 
předškolní vzdělávání některou z uvedených forem, je povinen toto 
rozhodnutí oznámit písemně mateřské škole nejpozději tři měsíce 
před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat 
(tzn. 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. 

3. Individuální vzdělávání 

Škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých 
oblastech -schopnosti a dovednosti dítěte v následujícím termínu: druhé 
úterý v listopadu. 
Náhradní termín: poslední úterý v listopadu. 
Ověření bude probíhat tímto způsobem: rozhovor s dítětem (všeobecný 
přehled, ověření vývoje řeči, slovní zásoby, předmatematické představy, 
předčtenářská gramotnost, grafomotorika, lateralita, kresba lidské postavy - 
proporcionalita, detaily. Zákonný zástupce je povinen se dostavit s dítětem 
ve stanovený termín ověřování do mateřské školy. Pokud tak neučiní, 
ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání a dítě musí 
neprodleně zahájit docházku do mateřské školy. V tomto případě již není 
možné dítě opětovně individuálně vzdělávat. 



4. Způsob omlouvání 

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá nepřítomnost dítěte 
při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení 
důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonickou 
formou, SMS nebo osobně mateřské škole. 

Zákonní zástupci dětí vzdělávající se v PPV jsou vždy povinni omluvit 
dítě po nepřítomnosti písemně v listinné nebo e-mailem. V případě 
předpokládané nepřítomnosti požádat o uvolnění svého dítěte ze vzdělávání. 
Bude zaznamenáno v omluvném listě. 

V případě, že dítě onemocní, stane se mu úraz, a nemůže se z tohoto 
důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost nejpozději dalšího dne 
zákonný zástupce mateřské škole, a to včetně předpokládané doby 
nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení této nepředvídané 
nepřítomnosti dítěte je možné i telefonicky, e-mailem či SMS. 

Jedná-li se o dítě, které se vzdělává v PPV, po návratu dítěte do MŠ je 
třeba doložit písemnou omluvu, která se zaznamená písemně do 
omluvného listu. 

Ke stažení formulář v dokumentech na webových stránkách školy. 

5. Podmínky pro uvolňování dětí 

Předem známá absence: zákonný zástupce je povinen předložit 
předem vyplněnou žádost „Uvolnění dítěte z předškolního vzdělávání“, 
kterou schvaluje statutární zástupce školy. Formulář je ke stažení na 
webových stránkách školy. 

Řešení neomluvené absence dítěte: pokud nebude dítěti absence 
omluvena nejpozději do 3 dnů od doby, kdy do mateřské školy nedochází, 
bude zákonný zástupce vyzván k doložení absence dítěte způsoby výše 
uvedenými. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte 
nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. 

Přestupky ve vztahu k povinnému předškolnímu vzdělávání: 

 Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako zákonný zástupce 
zanedbává péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte (např. dítě se 
bez omluvy neúčastní vzdělávání, nenastoupí k denní docházce po 
ukončení individuálního vzdělávání apod.).  

Za přestupky lze uložit pokutu až do výše 5 000 Kč. 


