
Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění 
 
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do 
zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. 

• Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání § 34 
Školského zákona 561/2004 Sb. 

• Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních 
dnech od 8. 00 – 12. 00 hod. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, 
které připadají na období školních prázdnin.  

• Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání (v omluvném listě), jejich 
neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád (opožděné příchody apod.). Vedoucí 
učitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti 
dítěte, zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 
3 dnů ode dne výzvy. 
 

Jiným  způsobem  plnění  povinnosti  předškolního  vzdělávání  se  rozumí individuální 
vzdělávání  dítěte,  které  se  uskutečňuje  bez  pravidelné  denní  docházky  dítěte  do 
mateřské školy (doma). 

• Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolního vzdělávání povinné, 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 § 34b Školského zákona 561/2004 Sb. (u zápisu do 
MŠ). 

• V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání 
nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno 
řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání. 
 

• Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat   
• jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte  
• uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno 
• důvody pro individuální vzdělávání dítěte 
• Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých 

oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání; 
způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů tak, aby se ověření uskutečnilo 
v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku (tj. listopad, prosinec). 

• Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit 
účast dítěte u ověření. 

• Ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí  
individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u 
ověření a to ani v náhradním termínu. 

• Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně  individuálně 
vzdělávat. 

• Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte. 


