
Povinné předškolní vzdělávání 
 
- je pro děti, kterým v době od 1.9.220 do 31.8.2021 

bude 6 let a děti starší 
- povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na všechny 

občany České republiky, kteří pobývají na území ČR 
déle než 90 dnů ( vztahuje se i na občany zemí EU, na 
cizince s oprávněním pobývat na území ČR a na občany 
v řízení o udělení mezinárodní ochrany 

- povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné 
denní docházky ( stejně, jako v ZŠ ) po dobu 4 
souvislých hodin denně 

- začátek povinné doby docházky je 8,15 – 12,15 hod 
- povinné předškolní vzdělávání trvá případně i v dalším 

školním roce, pokud má dítě povolen odklad ŠD 
- povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech 

školních prázdnin ( podzimní, vánoční, velikonoční, 
jarní a letní ) 

- žádné dítě v naší MŠ nezažádalo o individuální 
vzdělávání, žádosti musely být předány nejpozději 
k 30.5.2020 

- povinné předškolní vzdělávání je ukončeno začátkem 
povinné školní docházky 
 

Omlouvání neúčasti dětí z předškolního vzdělávání: 
 

- ředitelka školky je oprávněna požadovat doložení 
důvodů neúčasti dítěte na předškolním vzdělávání a to 
takto: 



1. nepřítomnost dítěte při předem známé 
nepřítomnosti do 3 dnů ( včetně) osobně učitelkám 
ve třídě 

2. nepřítomnost dítěte při předem známé 
nepřítomnosti delší než 3 dny  je zákonný zástupce 
povinen doložit písemně žádost o uvolnění dítěte 
z předškolního vzdělávání a zdůvodnit skutečnost 
uvolnění dítěte, časový rozsah přípustného uvolnění 
a tuto žádost předat ředitelce školky minimálně 14 
dní předem 

3. v případě nemoci dítěte je zákonný zástupce povinen 
ihned telefonicky informovat mateřskou školu a 
v případě nemoci delší, než 3 dny, doložit lékařské 
potvrzení o nemoci dítěte 

4. mateřská škola má povinnost řešit neomluvené 
absence dítěte se zřizovatelem, tj.Úřad Městské části 
Praha 10 

5. pokud zákonný zástupce neomluví nepřítomnost 
svého dítě, bude vyzván ředitelkou školky k doložení 
důvodů nepřítomnosti a zákonný zástupce je povinen 
tyto důvody doložit nejpozději do 3 dnů ode dne 
výzvy 

 
 
Školní řád mateřské školy upravuje povinné předškolní 
vzdělávání. 
Nepřihlášené dítě nebo zanedbání péče o povinné 
předškolní vzdělávání je považováno za přestupek. 
 
 

 


