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INFORMACE O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PODLE 

SOUČASNÉHO LEGISLATIVNÍHO RÁMCE 

 

Organizace předškolního vzdělávání 

 předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro 

děti od dvou let 

 od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší pátého roku věku, do 

zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, a 

zákonný zástupce je povinen ho v daném kalendářním roce přihlásit 

k předškolnímu vzdělávání.  

 předškolní vzdělávání je pro děti, které dovršily věku pěti let, bezúplatné (týká se i 

dětí s odkladem školní docházky do ZŠ) 

 do MŠ přednostně přijímané děti s povinnou předškolní docházkou a dále děti, které 

dovršily věku tří let a mají místo trvalého pobytu ve spádové oblasti 

 

Podmínky přijetí 

 mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným 

očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit 

pro trvalou kontraindikaci; tato povinnost se nevztahuje na děti, pro které je předškolní 

vzdělávání povinné  

 kritéria pro přijímání dětí do MŠ se zveřejňují předem, a to způsobem umožňující 

dálkový přístup 

 

Povinné předškolní vzdělávání 

 zákonný zástupce dítěte je povinen dostavit se k zápisu do MŠ, který je zákonem 

stanoven od 2. do 16. května (pokud dítě ještě do MŠ nedochází) 

 lesní školky nemohou organizovat povinné předškolní vzdělávání, pokud nejsou 

zapsány ve školském rejstříku 

 ředitel školy má povinnost přijmout dítě, na které se vztahuje povinná předškolní 

docházka a které je ze spádové oblasti dané MŠ. Je-li dítě přijato do jiné, než spádové 

MŠ, ředitel školy toto oznámí bez zbytečného odkladu spádové MŠ 

 povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních 

dnech na nepřetržité čtyři hodiny denně, povinnost se nevztahuje na období školních 

prázdnin 



 denní časový harmonogram určený pro povinnou předškolní docházku, stejně jako 

podmínky pro uvolňování dětí z docházky a jejich omlouvání neúčasti ve vzdělávání 

stanoví školní řád 

 

Počty dětí ve třídě MŠ 

 zavádí se povinné snižování nejvyššího povoleného počtu dětí ve třídě z důvodu 

přítomnosti dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí dvouletých 

 

Způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání mimo MŠ 

 individuální vzdělávání dítěte 

 vzdělávání v přípravné třídě ZŠ a ve třídě přípravného stupně ZŠ speciální 

 vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které MŠMT povolilo plnění 

povinného předškolního vzdělávání 

 zákonný zástupce má vždy povinnost dostavit se s dítětem k zápisu, způsob, který pro 

povinné vzdělávání zvolí, má povinnost oznámit řediteli školy nejpozději tři měsíce 

před začátkem školního roku. 

 

 

Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, 1. 3. 2020 

Mgr. Olga Machačová, zástupce ředitele pro MŠ 

 

 


