
 

Změny v organizaci předškolního vzdělávání od  1. 9. 2016 

Od 1. září 2016 vešla v platnost nová vyhláška, která s sebou přináší změny, týkající se 

především termínu zápisů do mateřské a základní školy. 

MŠ zajišťuje vzdělávání zpravidla pro děti od 3 do 6 let, pro děti od 2 let  do zpravidla 6 let 

nejdříve však 1. 9. 2020 

• Zápis  do MŠ  proběhne od 2. května do 16. května 2017 (termín a místo stanoví ŘŠ 

v dohodě se zřizovatelem, zveřejní způsobem v místě obvyklým) - 1. 1. 2017 Naše 

MŠ 3. 5. 2017 od 13.00 h 

• Povinné vzdělávání v MŠ od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě 

dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky (1. 1. 2017) Tedy od 

1. 9. 2017 

• Přednostní přijetí do MŠ 4letého dítěte (1. 9. 2017), 3letého dítěte (1. 9. 2018) 

2letého dítěte (1. 9. 2020) – místo trvalého pobytu,  u cizinců místo pobytu – do výše 

povoleného počtu dětí v RŠ 

Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění - § 34a (1. 1. 2017) 

• Povinnost se vztahuje na občany ČR (déle než 90 dnů pobytu), cizince EU (déle 90 

dnů pobytu), cizinci oprávněně pobývající na  území ČR (déle 90 dnů pobytu), 

účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany 

• Povinnost přihlásit dítě k zápisu v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost 

předškolního vzdělávání 

• Nevztahuje se na děti s hlubokým mentálním postižením 

• Pokud je dítě přijato do jiné než spádové MŠ – oznamovací povinnost ŘŠ (bez 

zbytečného odkladu) ŘŠ spádové MŠ 

Formy povinného předškolního vzdělávání 

• Denní docházka v pracovních dnech 

• Povinnost není dána v období školních prázdnin (ZŠ, SŠ) – právo vzdělávat se i v 

tuto dobu 

• Školní řád stanoví podmínky uvolňování a omlouvání neúčasti (povinnost doložit 

důvody nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy) 

Jiný způsob plnění povinnosti předškolního vzdělávání 

1. Individuální vzdělávání bez pravidelné docházky do MŠ 

2. Vzdělávání v přípravné třídě ZŠ a ve třídě přípravného stupně ZŠ speciální 

3. Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které MŠMT povolilo plnění povinné 

školní docházky 



• Povinnost oznámit tuto skutečnost řediteli spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před 

začátkem školního roku, kdy začíná povinné předškolní vzdělávání 

• Individuální vzdělávání v průběhu školního roku – nejdříve ode dne, kdy bylo 

oznámení o individuálním vzdělávání doručeno ŘŠ 

Individuální vzdělávání dítěte MŠ - § 34b 

• Zvolí zákonný zástupce v odůvodněných případech 

• Obsah oznámení  

 Jméno, RČ, místo trvalého pobytu, místo pobytu u cizince 

 Období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno 

 Důvody individuálního vzdělávání dítěte 

                    Ředitel MŠ doporučí oblasti, v nichž se má dítě vzdělávat (vychází z RVP pro MŠ, rozsah 

povinného předškolního vzdělávání bude upraven v prováděcí vyhlášce – č. 14/2005 Sb.) 

Povinnosti MŠ 

 MŠ ověří  úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech 

 Případně doporučí další postup vzdělávání 

 Způsob a termíny ověření včetně náhradních termínů stanoví školní řád tak, aby se 

ověření uskutečnilo v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku 

 Povinnost zákonného zástupce zajistit účast dítěte 

Ukončení individuálního vzdělávání 

 Rozhoduje ředitel MŠ, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání 

 Zákonný zástupce nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu 

 Odvolání proti rozhodnutí ředitele MŠ nemá odkladný účinek 

 Po ukončení individuálního vzdělávání nelze již dítě opětovně individuálně vzdělávat 

 Výdaje individuálního vzdělávání hradí zákonný zástupce s výjimkou speciálních 

kompenzačních pomůcek 

Rozhodnout í o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je 

předškolní vzdělávání povinné (1. 9. 2017) 

Úplata za vzdělávání v MŠ 

• Veřejná MŠ – od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5 

roku věku je vzdělávání bezúplatné (1. 9. 2017) 

Povinnosti obce 

• Zajištění podmínek pro předškolní vzdělávání dětí přednostně přijímaných podle § 34 

odst. 3 (1.9.2017-4 leté, 1.9.2018-3 leté, 1.9.2020-2 leté) 

• Povinnost vymezit školské obvody spádové MŠ – 1. 1. 2017 (obdoba postupu pro 

stanovení školských obvodů ZŠ) – spádovou MŠ nemůže být lesní MŠ  



Zápis do základní školy 

Zápis  do ZŠ  proběhne od 2. dubna do 30. dubna  2017 (termín a místo stanoví ŘŠ v 

dohodě se zřizovatelem, zveřejní způsobem v místě obvyklým) - Naše ZŠ 11. 4. 2017 v 

době od 13.00 h-16.00 h. 

Žádost o odklad povinné školní docházky  je nutné uplatnit již u zápisu k povinné školní 

docházce.   

Zákonný zástupce je povinnen  přihlásit dítě k povinné školní docházce, jinak hrozí pokuta 

5 000 Kč z důvodu zanedbání povinné školní péče.  

Rodiče tedy mají ještě několik měsíců na logopedickou prevenci u dětí a zdokonalení dalších 

dovedností - kompetencí.  

 

Veškeré informace budou včas sděleny rodičům, zveřejněny v mateřské i základní škole a na 

webových stránkách školy. 

Mgr. Hana Burianová, ředitelka školy 

 

 

 


