IX. POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OD 1. 9. 2017 DĚTÍ,
KTERÉ DOVRŠÍ 5 LET DO 31. 8. 2017 A DĚTI S ODKLADEM
ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
VYMEZENÍ POVINNÉHO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ









novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb., s účinností od září 2017
zavádí povinné předškolní vzdělávání pro všechny děti, které do 31.
srpna 2017 dosáhnou věku pěti let a děti s OŠD ;
zápis do MŠ je povinný pouze pro děti, které ještě do mateřské školy
nedocházejí;
dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové
mateřské škole, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou
školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte; je povinností sdělit tyto
rozhodnutí ŘŠ.
povinné předškolní vzdělávání trvá 1 školní rok, (při odkladu školní docházky
2 roky) a je v obou případech bezplatné;
předškolní vzdělávání nelze ukončit dle § 35 školského zákona, pokud je
vzdělávání pro dítě povinné, povinné předškolní vzdělávání je ukončeno
začátkem povinné školní docházky;
pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola při
přijímacím řízení doklad o plném očkování;
Odklady školní docházky jsou zák. zástupci povinni bez prodlení doručit
ředitelce školy.

DOCHÁZKA A ČASOVÉ ROZPĚTÍ POVINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

1. DOCHÁZKA JE POVINNÁ od doby 4. 9. 2017 do 30. 6.2 018.
 v pracovních dnech v časovém rozsahu denně takto:
• začátek od 8,00 - konec - 12,00 hodin
 opakované pozdní příchody budou hodnoceny jako neomluvená absence
 docházka dítěte se denně eviduje -tiskopis na třídě-Měsíční přehled docházky
2. DOCHÁZKA NENÍ POVINNÁ
 ve zbylém čase provozu MŠ /6.00 – 8.00, 12.00 – 16.00/
 ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, vyhlášených MŠMT
(Podzimní prázdniny, Vánoční prázdniny, Pololetní prázdniny, Jarní prázdniny,
Velikonoční prázdniny, Letní prázdniny)- viz MŠMT – Organizace školního
roku a nástěnky v šatnách dětí).

PODMÍNKY PRO OMLOUVÁNÍ DĚTÍ:
ZPŮSOB OMLUVY:

 emailem na adresu školy
 vypsáním formuláře – ke stažení na webových stránkách, budou k dispozici
také v šatnách dětí
NENADÁLÁ ABSENCE DOCHÁZKY DÍTĚTE:


nepřítomnost dítěte ve škole může být omluvena jen pro nemoc nebo
z vážných rodinných důvodů; rozhodnutí o uvolnění dítěte na 1–5 dnů je
v kompetenci učitelky na třídě



zákonný zástupce oznamuje nepřítomnost dítěte ve vzdělávání první den
nepřítomnosti třídní učitelce.



Omluva – písemně e-mailem skolka@plasy.cz zveřejněná na nástěnce
a webových stránkách školy

ČASOVÝ ROZSAH - rozsah a četnost přípustného delšího
pololetí;

uvolnění - 2x za



rozhodnutí o uvolnění dítěte (povinná předškolní docházka) na delší
dobu (14 dnů a více) je pouze v kompetenci ředitelky MŠ – vždy písemná
žádost zákonného zástupce;



o uvolnění dítěte z docházky si zák. zástupce žádá ředitelství školy písemná žádost o uvolnění dítěte (formulář ke stažení na webových
stránkách školy)



písemnou žádost o uvolnění musí zákonný zástupce předložit nejpozději
5 dnů předem



v odůvodněných případech je ředitelka MŠ oprávněna požadovat doložení
důvodů nepřítomnosti dítěte a vyžádat od zákonného zástupce jako součást
omluvenky lékařské potvrzení

PŘEDEM ZNÁMÁ ABSENCE:


lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci dítěte. V případě, že
dítě není nemocné, přijde po vyšetření do školy. Pokud dítě odchází ze školy
v průběhu povinného vzdělávání, oznámí tuto skutečnost učitelům ve třídě



skutečnosti, které odůvodňují uvolnění dítěte – lázně, rekreace, vážné
rodinné důvody

NEOMLUVENÁ ABSENCE:


třídní učitelka eviduje školní docházku své třídy. Je-li dítě neomluveno, je
třídní učitelka oprávněna požadovat doložení nepřítomnosti dítěte. Zákonný
zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti nejpozději do 3 dnů ode dne
výzvy – písemně



jestliže neomluvená nepřítomnost žáka je opakovaná, ředitelka školy v rámci
plnění oznamovací povinnosti zašle příslušnému orgánu sociálně-právní
ochrany dětí (OSPOD ) bezodkladně oznámení o zanedbání povinného
předškolního vzdělávání

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
je vhodné 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.
Své dítě pak může zákonný zástupce vzdělávat doma sám, vzdělávat ho může jiná
osoba, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola.
•

nově nastupující dítě s IV – přijde k zápisům



oznámení o individuálním vzdělávání dítěte učiní zákonný zástupce
nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku písemně ředitelce MŠ
(formulář ke stažení)



v případě, že zákonný zástupce požádá o ind. vzdělávání dítěte v průběhu
školního roku, lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání
nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte
doručeno ředitelce MŠ, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání



individuální vzdělávání se uskutečňuje bez docházky dítěte do mateřské
školy (dítě se neúčastní ani žádných akcí školy), shromažďuje portfolium
o průběhu individ. vzdělávání dítěte

POVINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY
 doporučeným materiálem ind. vzdělávání jsou vzdělávací oblasti v nichž
má být dítě vzděláváno vycházející z RVP PV, dále Desatero pro rodiče
předškolního věku a další
 první ověření úrovně dosahování očekávaných výstupů z jednotlivých
vzdělávacích oblastí (přezkoušení dítěte) se uskuteční v období konce
listopadu/začátku prosince






škola zákonného zástupce informuje písemně na domácí emailovou
adresu v dostatečném předstihu (14 dnů) o přesném datu ověření
a řádném i náhradním termínu
ověřování očekávaných výstupů bude probíhat formou rozhovoru s dítětem,
formou didaktických her, pracovních listů aj. i v běžném denním režimu třídy
předškolních dětí
v případě potřeby škola může doporučit dítěti návštěvu školského
poradenského zařízení za účelem posouzení školní zralosti či připravenosti
shromažďuje portfolium o průběhu individ. vzdělávání dítěte a doloží ho
v době přezkoušení ve škole

POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE


zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů
v jednotlivých oblastech dle RVP PV (nejedná se o zkoušku), rodič pouze
obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání



hradit výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte (př. nákup
didaktických her, pomůcek, ekonomický provoz své domácnosti spojený se
vzděláváním

UKONČENÍ INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
=ze strany mateřské školy


pokud se rodič s dítětem nedostaví v řádném ani náhradním termínu, ukončí
ředitelka školy v souladu s § 34b odst. 4 školského zákona individuální
vzdělávání dítěte rozhodnutím ve správním řízení



dítě musí neprodleně zahájit docházku v mateřské škole, ve které je
zapsáno, a to i v případě, že se rodič proti ukončení individuálního vzdělávání
odvolá



pokud bylo individuální vzdělávání ze strany ředitelky školy ukončeno, není již
možné dítě opětovně individuálně vzdělávat

=ze strany zákonného zástupce


na základě žádosti zákonného zástupce o pravidelnou denní docházku do
mateřské školy a její následnou realizací - nástupem k povinné školní
docházce;

NERESPEKTOVÁNÍ

VŠECH TĚCHTO USTANOVENÍ ZE STRANY ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE JE
POSUZOVÁNO JAKO PŘESTUPEK V OBLASTI PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY A BUDE
POSTIHOVÁNO PODLE PŘESTUPKOVÉHO ZÁKONA.

Přestupky ve vztahu k povinnému předškolnímu vzdělávání:
 fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako zákonný zástupce
nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání podle § 34a odst. 2
školského zákona


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 uvedené přestupky lze uložit příslušným sociálním orgánem pokutu

