Povinné předškolní vzdělávání

!

Vážení rodiče, ráda bych vás informovala o tom, že dne 8.6.2016 byl ve Sbírce zákonů publikován
zákon č. 178/2016 Sb, kterým se mění školský zákon a zákon o přestupcích. Jedná se o novelu
zákona, která se zásadně dotkne všech stupňů škol v ČR, tedy i škol mateřských, neboli
předškolního vzdělávání.

!

Zásadní změna v poskytování předškolního vzdělávání je zavedení povinnosti předškolního
vzdělávání. Předškolní vzdělávání je povinné od počátku školního roku, který následuje po dni,
kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky. Účinnost této povinnosti
je od 1.1.2017, znamená to tedy, že předškolní vzdělávání je podle novelizovaného zákona povinné
od 1.9.2017.

!
Toto povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na
!
•
•

!
!

•

státní občany ČR a občany jiného členského státu EU, kteří pobývají na území ČR déle než
90 dnů,
na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu
delší než 90 dnů
na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Školský zákon zavádí povinné předškolní vzdělávání, nikoliv povinnou docházku do mateřské
školy. Dítě proto může plnit povinnost předškolního vzdělávání některým ze zákonem
stanovených způsobů:

!

•

•
•
•
•

!

v mateřské škole spádové, pokud zákonný zástupce nezvolí jinou školu ( spádovou
mateřskou školou nemůže být lesní mateřská škola ani mateřská škola jiného zřizovatele než
obce)
individuálně bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy
v přípravné třídě základní školy
v přípravné třídě základní školy speciální
v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní
docházky

Na povinnost předškolního vzdělávání navazuje povinnost zákonného zástupce dítěte povinnost
přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání a to v kalendářním roce, ve kterém počíná
povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Současně se proto zavádí zápis k předškolnímu
vzdělávání od následujícího školního roku, a to na období od 2. května do 16. května.

!

Konkrétní termín zápisu stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem a
uveřejňuje v místě obvyklým ( www. mslety, úřední deska Obce Lety, vchodové dveře
mateřské školy).
Uvedený termín zápisů se bude týkat jak dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tak
dětí mladších.

!
!

Školský zákon nově s účinností od 1. 9. 2016 obsahuje vymezení přestupku, kterého se fyzická
osoba dopustí tím, že jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k předškolnímu vzdělávání.

!
!
!

Obcím se stanovuje povinnost stanovit mateřským školám školský obvod, stejně jako základním
školám.

!

Právo přednostního přijetí do mateřské školy zřízené obcí mají nově uchazeči s místem trvalého
pobytu v příslušném školském obvodu, kteří dosáhli určitého věku:

!

•
•
•

!
!
!

od 1.9. 2017 se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou
nejméně čtvrtého roku věku
od 1.9. 2018 se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou
nejméně třetího roku věku
od 1. 9. 2020 se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou
nejméně druhého roku věku

Citace a informace jsou převzaty z článku Ph Dr. Mgr. Moniky Puškinové, Ph D. - specialistky na
školskou problematiku, který je uveřejněn v časopisu Řízení školy 9/2016

!
!
Vážení rodiče, přidávám několik praktických rad:
!

!
!
!
!

1. předškolák, který již navštěvuje MŠ zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení, nemusí
jít znovu k zápisu
2. Rodičům, kteří budou žádat odklad školní docházky doporučujeme vše potřebné ( vyšetření
dítěte v PPP nebo SPC) vyřídit před zápisem do ZŠ, tj. do 31. 3. 2017
3. Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání v zahraniční
škole, formou individuálního vzdělávání nebo v přípravné třídě, je povinen oznámit tuto
skutečnost řediteli spádové mateřské školy nejpozději 3 měsíce před zahájením
školního roku, tj. do 31. 5. 2017

Jana Šalková Rozsypalová, ředitelka MŠ Lety, dne 1.2. 2017

