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Informace o povinném předškolním vzdělávání 
určené pro zákonné zástupce dětí 

 
Pro děti, které do 31. srpna daného roku dosáhnou věku pěti let, je předškolní 

vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje:  
 

- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,  

- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,  

- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,  

- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.  
 
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.  
 
Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, zákonný zástupce dítěte je povinen 

přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání ve spádové nebo jím vybrané 

mateřské škole v termínu zápisu. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, 

oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové školy. 

 

Spádová mateřská škola je mateřská škola zřízená obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve 
školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu. 
 

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za 
přestupek.  
 
Přestupky ve vztahu k povinnému předškolnímu vzdělávání:  

 
1. Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k 
povinnému předškolnímu vzdělávání. 
2. 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 pokutu až do výše 5 000,- Kč.  
 
Stanovisko MPSV a MŠMT ve věci zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání: 
http://www.msmt.cz/file/50210/ 
  
Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání:  

1. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte 

 k předškolnímu vzdělávání. Přednostně bude dítě tříleté a starší dítě přijato ve 
spádové mateřské škole. Školský obvod pro spádovou mateřskou školu určuje 
zřizovatel školy – obec. Pro Mateřskou školu Chrustenice, okres Beroun tvoří 

školský obvod území obce Chrustenice. 
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2. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května. 
(Většinou se koná v období jednoho až několika dní). 

3. Přesné datum a místo stanoví ředitel konkrétní mateřské školy v dohodě se 
zřizovatelem a zveřejní ho způsobem v místě obvyklým (viz webové stránky 
www.mschrustenice.cz  nebo Zpravodaj obce Chrustenice, web zřizovatele, apod.). 

4. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.  Pokud je 
pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování.                                                  
U dětí mladších 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným 
očkováním, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit 
pro kontraindikaci. 

5. Náležitosti žádosti jsou: jméno a příjmení žadatele (dítěte), datum narození, místo 

trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, ( v případě cizince místo 

pobytu dítěte), označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní 

mateřská škola). Dále uvede zákonný zástupce: jméno a příjmení tohoto zástupce, 

datum narození, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro 

doručování. Doplňující informace: telefonní spojení na zákonné zástupce či  

e-mailovou adresu.  
Dítě je nebo není se speciálními vzdělávacími potřebami, pokud ano je potřeba 

písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího 

lékaře. 
6. K zápisu zákonný zástupce předloží rodný list dítěte a svůj doklad totožnosti. 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce musí doložit své oprávnění 
dítě zastupovat. 

7. Konkrétní kritéria pro přijetí dítěte zveřejní ředitel školy před termínem zápisu (viz 
webové stránky www.mschrustenice.cz. 

8. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel konkrétní školy ve správním 
řízení. Rozhodnutí o vyhovění se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých dětí pod 
přiděleným registračním číslem, rozhodnutí o nepřijetí se doručuje písemně 
zákonnému zástupci. Při nepřijetí dítěte může zákonný zástupce podat 
prostřednictvím ředitele školy odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. 

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

• v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení,  

• po dobu 4 souvislých hodin denně,  

začátek povinné doby ředitel školy stanoví a uvede ve školním řádu 
(V Mateřské škole Chrustenice, okres Beroun bude od 8.00 do 12.00 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. 
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10. Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:  
 

• individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu, 
nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou část, 
nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy; 
informace poskytne ředitel konkrétní školy. Povinností zákonného zástupce je zajistit 
účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých 
oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v 
mateřské škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup 
při vzdělávání. Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může 
navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola. 
Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu, 
ukončí ředitel školy individuální vzdělávání dítěte. Odvolání proti rozhodnutí ředitele 
mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek, 
dítě nelze opětovně individuálně vzdělávat a dítě zahájí pravidelnou denní docházku. 
Ukončení individuálního vzdělávání lze i na základě žádosti zákonného zástupce o 
pravidelnou denní docházku do mateřské školy a její následnou realizací. 
 

• vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným 
odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální 

- informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální; 
zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole;  
 

• vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo 
povolilo plnění povinné školní docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve 
spádové mateřské škole. 
  

11. Ukončení povinného předškolního vzdělávání 

 
Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti 
povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné 
školní docházky.  
 

                                                                                                Hana Jiránková 
                                                                                        ředitelka mateřské školy 

 

 

 

 

 


