Organizace vzdělávání.
•

Mateřskou školu navštěvují děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let
(1. 9. 2016) od 2 do zpravidla 6 let (1.9.2020).

•

Zápis do MŠ bude probíhat od 2. května do 16. května (termín a místo stanoví ředitelka školy
v dohodě se zřizovatelem, zveřejní způsobem v místě obvyklým/.

•

Povinné předškolní vzdělávání nabývá platnost od počátku školního roku, který následuje po
dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky .

•

Obecní úřad poskytne MŠ s dostatečným předstihem seznam dětí (jméno, příjmení, datum
narození, adresa místa trvalého pobytu dítěte, místo pobytu cizince).

•

Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění §34a
Povinnost se vztahuje na občany ČR (déle než 90 dnů pobytu), cizince EU (déle 90 dnů
pobytu), cizinci oprávněně pobývající na území ČR (déle 90 dnů pobytu), účastníky řízení o
udělení mezinárodní ochrany .

•

Platí povinnost přihlásit dítě k zápisu v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost
předškolního vzdělávání .

•

Tato povinnost se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

•

Pokud je dítě přijato do jiné než spádové MŠ musí rodiče tuto skutečnost oznámit ředitelce
školy (bez zbytečného odkladu) spádové MŠ.

Formy povinného předškolního vzdělávání
•

Denní docházka v pracovních dnech od 8.00 do 12.00 hod.

•

Povinnost není dána v období školních prázdnin (ZŠ, SŠ) .

•

Školní řád stanoví podmínky uvolňování a omlouvání neúčasti (povinnost doložit důvody
nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy).

Jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání
•

Individuální vzdělávání bez pravidelné docházky do MŠ.

•

Vzdělávání v přípravné třídě ZŠ a ve třídě přípravného stupně ZŠ speciální .

•

Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které MŠMT povolilo plnění povinné školní
docházky .

•

Povinnost oznámit tuto skutečnost ředitelce spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před začátkem
školního roku, kdy začíná povinné předškolní vzdělávání.

•

Individuální vzdělávání v průběhu školního roku – nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o
individuálním vzdělávání doručeno ředitelce školy.

Individuální vzdělávání dítěte
•

Zvolí zákonný zástupce v odůvodněných případech.

•

Obsah oznámení

•

–

Jméno, RČ, místo trvalého pobytu, místo pobytu u cizince

–

Období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno

–

Důvody individuálního vzdělávání dítěte

Ředitelka MŠ doporučí oblasti, v nichž se má dítě vzdělávat (vychází z RVP pro MŠ, rozsah
povinného předškolního vzdělávání bude upraven v prováděcí vyhlášce – č. 14/2005 Sb.).

Povinnosti Mateřské školy
•

MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech.

•

Případně doporučí další postup vzdělávání.

•

Způsob a termíny ověření včetně náhradních termínů se stanoví tak, aby se ověření
uskutečnilo v období od 15.11. do 15.12.Náhradní termín bude stanoven na základě
individuální domluvy se zákonným zástupcem nejpozději do 31.12.

•

Povinnost zákonného zástupce zajistit účast dítěte .

Ukončení individuálního vzdělávání
•

Rozhoduje ředitelka MŠ, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání .

•

Zákonný zástupce nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

•

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky MŠ nemá odkladný účinek.

•

Po ukončení individuálního vzdělávání nelze již dítě opětovně individuálně vzdělávat

•

Výdaje individuálního vzdělávání hradí zákonný zástupce s výjimkou speciálních
kompenzačních pomůcek.

•

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je
předškolní vzdělávání povinné (1. 9. 2017)

