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Změna 1. Povinné předškolní vzdělávání 

 

Povinné předškolní vzdělávání  
 Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, 

který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku (§ 34 odst. 1). – od 1. 9. 
2017(novela školského zákona 178/2016Sb.) 

 Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v 
kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a 
odst. 2).  

 Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, 
dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona (§ 182a ). 

 Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské 
škole, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro 
individuální vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2). 

 Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné 
denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je 
stanoven na 4 hodiny denně. Začátek povinného předškolního vzdělávání je stanoven 
ředitelkou školy, a to na 8.15 hod. (§ 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb.) 

 Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období 
školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách. 
Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v 
němž je vzděláváno (§ 34a odst. 3).  

 Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní 
vzdělávání, docházelo řádně do mateřské školy. Zanedbává-li péči o povinné 
předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle 182a školského zákona. (§ 
182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 

 
Omlouvání nepřítomnosti dítěte z povinného předškolního vzdělávání   
 Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte. 
 Absence dítěte musí být omluvena nejpozději do tří dnů nepřítomnosti dítěte 

v mateřské škole. 
 
Oznámení nepřítomnosti je možné provést: 

a) telefonicky do mateřské školy (zaměstnanec školy zapíše nepřítomnost dítěte na 
příslušný seznam) 

b) písemně učiteli mateřské školy zápisem do sešitu omluv v šatně třídy, kterou dítě 
navštěvuje (preferovaný způsob) 

c) osobně učiteli mateřské školy 
d) e-mailem na e-mailovou adresu školy 
 Třídní učitel eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo 

zvýšené omluvené absence informuje třídní učitel ředitele školy, který poskytnuté 
informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její 
věrohodnost. 

 Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný 
zástupce pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitel školy zašle 
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oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 
34a odst. 4).  

 Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. 
 Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 

dnů ode dne výzvy. 
 
Individuální vzdělávání dítěte  
 Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání 

individuálním vzděláváním dítěte, 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 (§ 
34a odst. 4). 

 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, 
c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte. (§ 34b odst. 2) 

 Ředitelka mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž 
má být dítě vzděláváno vycházející ze školního vzdělávacího programu mateřské školy 
(§ 34b odst. 3). 

 Ředitelka mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte: 
- způsob ověření  
- termíny ověření, včetně náhradních termínů – poslední týden v listopadu - druhý 

týden v prosinci; náhradní termín dle dohody se zákonnými zástupci (v období od 3. do 4. 
měsíce od začátku školního roku). 

 Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření (§ 34b odst. 3). 
 Ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný 

zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (§ 34b 
odst. 4). 

 Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s 
výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, 
do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání (§ 34b odst. 7). 

 
 

Změna 2. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými 
opatřeními 

 
Podpůrná opatření prvního stupně 
 Ředitelka mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního 

stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného 
souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na 
informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona).  

 Učitel mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena 
organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a 
projedná jej s ředitelem školy. 
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 Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu 
pedagogické podpory) doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského 
poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte (§ 
16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.) 

 
 
Podpůrná opatření druhého až pátého stupně 
 Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení 

školského poradenského zařízení s informovaným souhlasem zákonného zástupce 
dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na 
základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitele mateřské školy 
nebo OSPOD.  

 Ředitelka mateřské školy určí pedagogického pracovníka odpovědného za spolupráci 
se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných 
opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami (par. 11 vyhlášky č. 27/2016 
Sb.).  

 Ředitelka mateřské školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně 
bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání 
informovaného souhlasu zákonného zástupce. 

 Učitelka mateřské školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, 
nejméně však jeden krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení 
poskytování podpůrného opatření 2 až 5 stupně nastane, je-li z doporučení školského 
poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. 
V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se 
pouze projedná (§ 16 odst. 4 školského zákona a § 11, § 12 a § 16 vyhlášky č. 27/2016 
Sb.) 

 
 

Změna 3. Vzdělávání dětí nadaných 
  
 Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci 

podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho 
individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.  
 

 Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření 
pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního 
až čtvrtého stupně podpory. 

 Pokud se u dítěte projeví mimořádné nadání v jedné nebo více oblastech, 
doporučíme rodičům dítěte vyšetření ve školském poradenském zařízení. Do doby 
než vyšetření proběhne a škole je školským poradenským zařízením doručeno 
doporučení ke vzdělávání dítěte, postupujeme při vzdělávání takového dítěte 
zpravidla podle PLPP. Pokud školské poradenské zařízení identifikuje mimořádné 
nadání dítěte a doporučí vypracování individuálního vzdělávacího plánu, 
postupujeme při jeho zpracování, realizaci a vyhodnocování v úzké spolupráci s rodiči 
dítěte a školským poradenským zařízením. 
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Změna 4. Podmínky pro vzdělávání dětí od dvou do tří let 

Pokud budou do mateřské školy přijaty děti ve věku od dvou do tří let, mateřská škola zajistí 
následující podmínky: 
 vybavení dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a pomůcek 

vhodných pro dvouleté děti; 
 ve věkově heterogenní třídě jsou pro zajištění bezpečnosti znepřístupněny 

bezpečnost ohrožující předměty, ve třídě jsou nastavena dětem srozumitelná 
pravidla pro používání a ukládání hraček a pomůcek; 

 prostředí je upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb a hru 
dětí, umožňovalo variabilitu v uspořádání prostoru a zabezpečovalo možnost 
naplnění potřeby průběžného odpočinku; 

 vybavení dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte;  
  zajištění vyhovujícího režimu dne, který respektuje potřeby dětí (zejména 

pravidelnost, dostatek času na realizaci činností, úprava času stravování, dostatečný 
odpočinek); 

  vytváření podmínek pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami; 
 dítěti je umožněno používání specifických pomůcek pro zajištění pocitu bezpečí a 

jistoty; vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně, podle 
potřeb a volby dětí; 

 v mateřské škole jsou aktivně podněcovány pozitivní vztahy, které vedou 
k oboustranné důvěře a spolupráci s rodinou. 

Péče o děti od dvou do tří let musí být organizačně a provozně zajištěna v souladu 
s platnými právními předpisy (bezpečnostní, protipožární, hygienická a personální  
opatření (dle platné legislativy). 
 
 

Změna 5. Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí 
českého jazyka (platnost od 1. 9. 2021) 

 
 Děti-cizinci a děti, které pocházejí z jiného jazykového a kulturního prostředí, 

potřebují podporu učitele mateřské školy při osvojování českého jazyka. Pokud rodiče 
sami neovládají český jazyk na úrovni rodilého mluvčího, nemohou své děti v 
poznávání českého jazyka přímo podpořit a děti se ocitají ve znevýhodněné pozici. Je 
třeba věnovat zvýšenou pozornost tomu, aby dětem s nedostatečnou znalostí 
českého jazyka začala být poskytována jazyková podpora již od samotného nástupu 
do mateřské školy.  

 Při práci s celou třídou je třeba mít na vědomí, že se v ní nacházejí i děti, které se 
český jazyk učí jako druhý jazyk, uzpůsobit tomu didaktické postupy a děti cíleně 
podporovat v osvojování českého jazyka. Mateřské školy poskytují dětem s 
nedostatečnou znalostí českého jazyka jazykovou přípravu pro zajištění plynulého 
přechodu do základního vzdělávání. 

 Zvláštní právní úprava platí pro mateřské školy, kde jsou alespoň 4 cizinci v povinném 
předškolním vzdělávání v rámci jednoho místa poskytovaného vzdělávání (v případě 
lesní mateřské školy v jednotlivém území, kde zejména probíhá pedagogických 
program a kde má škola zázemí). V takovém případě zřídí ředitel mateřské školy 
skupinu nebo skupiny pro bezplatnou jazykovou přípravu pro zajištění plynulého 
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přechodu do základního vzdělávání v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o 
předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání ve skupině pro 
jazykovou přípravu je rozděleno do dvou nebo více bloků v průběhu týdne. 

 Ředitel mateřské školy může na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory 
dítěte zařadit do skupiny pro jazykovou přípravu rovněž jiné děti, než jsou cizinci v 
povinném předškolním vzdělávání, pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy. 
Při přechodu na základní školu by děti s nedostatečnou znalostí českého jazyka měly 
mít takové jazykové a sociokulturní kompetence v českém jazyce, které jim umožní se 
zapojit do výuky a dosáhnout školního úspěchu. Podpůrným materiálem při 
vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka je Kurikulum češtiny jako 
druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání, který lze využívat při 
individualizované práci s dětmi s nedostatečnou znalostí českého jazyka již od 
nástupu do mateřské školy 

 

 

 
Aktualizace a platnost dodatku od 1. 9. 2022 – projednána na pedagogické radě dne 23. 8. 
2022 
 
 

 
 
 
…………………………………………………………………… 
Zpracovala 26. 8. 2022 
Mgr. Taťána Nátěstová, ředitelka MŠ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 


