
 

 

 

Povinná předškolní docházka 2021/2022 

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na děti, které do 31. 8. 2021 dovrší min. 5 let. 

Má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinné předškolní 

vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně. Povinnost předškolního vzdělávání 

není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací 

školního roku v základních a středních školách. Nástup do povinného předškolního 

vzdělávání je nejpozději do 8.00 hodin.  

Povinné předškolní vzdělávání – uvolňování a omlouvání: 

a) Zákonný zástupce je povinen při předem známé nepřítomnosti dítěte požádat o 

uvolnění dítěte ze vzdělávání, v případě nepřítomnosti do 5 dnů u učitelky      ve třídě, 

v případě nepřítomnosti delší 5 dnů u ředitelky školy písemnou formou.   

b) Zákonný zástupce je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději 

první den nepřítomnosti – písemně, telefonicky nebo osobně, po návratu dítěte do 

školy písemně v omluvném listě u učitelky.  

c) Ředitelka školy je oprávněna požadovat doložení důvodu nepřítomnosti dítěte 

(lékařské potvrzení) a zákonný zástupce je povinen doložit tyto důvody nejpozději do 

3 dnů ode dne výzvy.  

Povinné předškolní distanční vzdělávání – v souladu s ustanovením § 184a školského 

zákona, pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, 

nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo 

z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná 

osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, je 

stanovena: 

a) Povinnost mateřské školy zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které 

je předškolní vzdělávání povinné, 

b) Povinnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se tímto způsobem 

vzdělávat.  

Škola bude se zákonnými zástupci komunikovat převážně přes webové stránky školy 

(upozornění na aktuality je automaticky zasíláno na mailové adresy zákonných 

zástupců) a školním mailem. Zákonní zástupci jsou povinni reagovat na tento způsob 

komunikace, případně si individuálně domluvit jiný. Zákonní zástupci jsou dále 

povinni dítě ze vzdělávání řádně omlouvat, pokud není schopné se ho účastnit.  

Zpracovala Mgr. Stanislava Korcová, 27. 8. 2021. 


