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Povinné předškolní vzdělávání, individuální vzdělávání 

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2022/2023 se vztahuje na děti, které do 31. 8. 

2022 dovrší min. 5 let. Má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech v rozsahu 

minimálně 4 hodin. 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. 

Uvolňování a omlouvání dětí s povinnou předškolní docházkou se řídí následujícími 

pravidly: 

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.  

 

Zákonný zástupce dítěte, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, může 

v odůvodněných případech pro dítě zvolit tzv. individuální vzdělávání. Má-li být dítě 

individuálně vzděláváno, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 

měsíce před počátkem školního roku písemně. V průběhu školního roku lze plnit povinnost 

individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním 

vzdělávání dítěte doručeno ředitelce školy.  

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat: 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,   

v případě cizince místo pobytu dítěte, 

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno, 
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c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte. 

Formulář k oznámení o individuálním vzdělávání je k dispozici na webových stránkách školy. 

Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle 

tohoto školního vzdělávacího programu a popřípadě doporučí zákonnému zástupci další postup 

při vzdělávání. 

Ředitelka školy stanoví termíny ověření v době 3 až 4 měsíců od začátku školního roku  

nebo od jeho počátku (pokud začalo v průběhu školního roku).  

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u 

ověření. Ověření bude probíhat za doprovodu zákonného zástupce dítěte v prostorách mateřské 

školy.   

Ředitelka ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast 

dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. 

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá 

odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně 

individuálně vzdělávat.  

 

Zpracovala Mgr. Stanislava Korcová, 31.8.2022. 
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