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Povinné předškolní vzdělávání 

Děti, které dosáhly 31.8. pěti let, mají povinnost plnit školní docházku od počátku školního roku. 

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech: 

• 4 souvislé hodiny denně,  

• ředitel školy stanoví ve školním řádu začátek povinné doby mezi 7. a 9. hodinou.  
• Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (tak jako u 

základních a středních škol). Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy, v 
souladu s organizací školního roku.  

 
Je-li dítě, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání, přijato do jiné než spádové mateřské 

školy, oznámí ředitel této školy v souladu s § 34a odst. 2 školského zákona tuto skutečnost bez 

zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy. 

Ředitel mateřské školy rozhodne na základě § 34 odst. 6 školského zákona o přijetí dítěte 
uvedeného v § 16 odst. 9 (dítě s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, 
závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými 
poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem) na základě písemného 
vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.  
 

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

vzdělávání povinné (§ 35 odst. 2 školského zákona). 

Omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání v posledním ročníku předškolního vzdělávání  
 
Novela školského zákona stanoví v § 34a odst. 4 školského zákona podrobnosti omlouvání takto: 
„Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve zdělávání stanoví 
školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; 
zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne 
výzvy.“  
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Školní řád mateřské školy tedy stanoví:  
• časové rozpětí plnění povinného předškolního vzdělávání v rozsahu 4 hodin s časem 

začátku povinnosti v rozmezí od 7 do 9 hodin, což je upraveno v § 1c vyhlášky č. 14/2005 
Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů;  

• podmínky pro uvolňování dětí plnících povinné předškolní vzdělávání (předem známá 
absence) z hlediska věcného (jaké skutečnosti odůvodňují uvolnění dítěte), časového 
(rozsah a četnost přípustného uvolnění), kompetenčního (kdo je oprávněn rozhodnout o 
uvolnění dítěte), administrativního (žádost o uvolnění dítěte);  

• podmínky pro omlouvání dětí (nenadálá absence) a pravidla pro případné dokládání 
důvodů nepřítomnosti;  

• řešení neomluvené absence dětí.  
 
 

Jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání  
 
Plnit povinnost předškolního vzdělávání lze dle § 34 odst. 5 školského zákona i jiným způsobem:  

• individuální vzdělávání dítěte na základě oznámení mateřské škole;  

• vzdělávání v přípravné třídě základní školy u dětí s povoleným odkladem povinné školní 
docházky;  

• vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo 
plnění povinné školní docházky.  

 

 
Individuální vzdělávání (§ 34b školského zákona)  
 
Jedna z možností jiného plnění povinného předškolního vzdělávání je vhodná pro rodiče dítěte, 
kteří v odůvodněných případech nechtějí nebo nemají možnost zajistit pro své dítě pravidelnou 
docházku do mateřské školy nebo chtějí pokračovat v docházce do předškolního zařízení, které 
není zapsané v rejstříku škol a školských zařízení. Může se jednat například o zařízení, které je 
zřízeno podle živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve 
znění pozdějších předpisů), případně podle zákona o dětské skupině (zákon č. 247/2014 Sb., o 
poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů).  
Pokud se takto zákonný zástupce rozhodne, postupuje podle § 34b odst. 2 školského zákona. 
 

Povinnosti mateřské školy v případě realizace individuálního vzdělávání dítěte  
 

• Ředitel mateřské školy, který dítě přijal do mateřské školy, doporučí dle § 34b odst. 3 
školského zákona zákonným zástupcům vzdělávací oblasti, v nichž má být dítě 
vzděláváno. Tyto oblasti vycházejí z RVP PV, příp. z jeho přílohy; mateřské školy k tomu 
mohou využít také svůj školní vzdělávací program.  

• Ředitel stanoví dle § 34b odst. 3 školského zákona ve školním řádu mateřské školy 
termíny, kdy se musí rodič dostavit s dítětem do mateřské školy k ověření úrovně 
dosahování očekávaných výstupů z jednotlivých vzdělávacích oblastí. Zároveň stanoví i 
náhradní termín pro ověření.  

• Škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech 
(doporučených ředitelem před realizací individuálního vzdělávání) a případně doporučí 
zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. V případě potřeby, na základě 
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pedagogické diagnostiky, také škola může doporučit dítěti návštěvu školského 
poradenského zařízení za účelem posouzení školní zralosti či připravenosti.  

• Pokud se rodič s dítětem nedostaví v řádném ani náhradním termínu, ukončí ředitel 
mateřské školy v souladu s § 34b odst. 4 školského zákona individuální vzdělávání dítěte 
rozhodnutím ve správním řízení dle § 165 odst. 2 písm. k) školského zákona. Toto 
rozhodnutí nemá odkladný účinek a dítě musí po převzetí rozhodnutí nastoupit do 
mateřské školy, kam bylo přijato (§ 34b odst. 5 školského zákona).  

• Následně již není možné dle § 34b odst. 6 školského zákona dítě opětovně individuálně 
vzdělávat. 

• V § 34b odst. 7 školského zákona je stanoveno, že výdaje spojené s individuálním 
vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních 
pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě 
přijato k předškolnímu vzdělávání.  

• Individuálně vzdělávané dítě se nezapočítává do nejvyššího povoleného počtu dětí 
uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.  

V případě ukončení individuálního vzdělávání dítěte (ze strany školy nebo zákonného zástupce) a 
s tím souvisejícím zahájením pravidelné denní docházky do mateřské školy, doporučuje MŠMT 
využít možnosti povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí zřizovatelem dle § 23 školského zákona.  
Pokud již škola využila možnosti výjimky z nejvyššího počtu dětí a ukončením individuálního 
vzdělávání dítěte by došlo k překročení stanovené kapacity školy, je nutné podniknout kroky 
umožňující vzdělávání tohoto dítěte a podat neprodleně žádost o změnu kapacity školy v 
rejstříku škol a školských zařízení.  
 

Placení úplaty za předškolní vzdělávání za dítě, které plní povinnou školní docházku 

Podle § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se předškolní 
vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem 
obcí poskytuje bezúplatně. Podle § 1a odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, se ve třetím (tedy posledním ročníku MŠ) 
vzdělávají děti, které v daném školním roce dovrší věku šesti let, a děti, kterým byl povolen 
odklad povinné školní docházky.  

Placení úplaty za předškolní vzdělávání v případě, že dítě je přijato k plnění povinné školní 
docházky tzv. o rok dříve  

Dítě, které v daném školním roce dovrší věku  pěti let, se vzdělává ve druhém ročníku a 
bezplatné vzdělávání se ho proto netýká. To, zda rodiče využijí možnosti, aby nastoupilo do 
základní školy tzv. o rok dříve, není rozhodující.  

Distanční vzdělávání 
Pokud dojde k uzavření školy z důvodů karantény, nebo vzhledem k závažné epidemické situaci, nebo 

pokud v této době poklesne docházka předškolních žáků o 50%, provádí škola pro skupinu 

předškolních dětí DISTANŠNÍ VÝUKU. Úkoly jsou zasílány formou emailů, nebo přes webové stránky 

školy. Zpětnou vazbu zajistí a kontrolují třídní učitelky. 

V Benešově 15.11.2020 


