7. Povinné předškolní vzdělávání (výňatek školního řádu)
7. 1 Pro děti, které do 31. srpna 2019 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2019 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.
Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové
nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
7. 2

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních
dnech v rozsahu
4 hodin denně. Začátek povinné doby je 8,30 hod. V souladu se školským zákonem
není dotčeno právo vzdělávat dítě po celou dobu provozu mateřské školy. Povinnost
předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních
prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.

7.3

Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání
nejpozději první den jeho nepřítomnosti, a to písemně - do sešitu v šatně, e-mailem
ředitelce školy, telefonicky nebo osobně třídním učitelkám. Po návratu dítěte do
mateřské školy bude omluva vždy písemně zaznamenána v docházkovém listu/ sešitu
dítěte u třídních učitelek.

7.4

Ředitelka školy je oprávněna vyzvat zákonné zástupce dítěte, pro které je předškolní
vzdělávání povinné, k doložení důvodu nepřítomnosti dítěte.

7.5

Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí
a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky
dítěte do mateřské školy,
b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní
školy speciální,
c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo
povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.
Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání
způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy.
Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým
začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

