Plnění povinného 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
dítěte. Zákonný zástupce je povinen v době zápisu dítě přihlásit k plnění
předškolního vzdělávání ve spádové mateřské škole.
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v
pracovních dnech. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4
hodin denně. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které
připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v
základních a středních školách.
Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání
nejpozději třetí den jeho nepřítomnosti. Po návratu dítěte do školy písemně v
omluvném listu s uvedením důvodů absence.
Zákonný zástupce má tyto možnosti omlouvání:
- osobně třídní učitelce
- pevná linka mateřské školy 518618014
- SMS zprávou, na e-mail MŠ
– ms.bukovany@seznam.cz
Každé povinně vzdělávané dítě má svůj omluvný list, kde musí být nejpozději v
den návratu po omluvené absenci stvrzeno omluvení podpisem zákonného
zástupce dítěte!
Začátek povinného předškolního vzdělávání určuje ředitelka mateřské školy v
rozmezí mezi 7.00 a 8.30 hod., což upravuje § 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb.
Předem známou absenci hlásí zákonný zástupce vždy třídní učitelce, která
rozhoduje o uvolnění dítěte i o časovém rozsahu nepřítomnosti. Tato absence
bude doložena písemně v omluvném listu. Nenadálá absence bude hlášena
telefonicky, popř. SMS zprávou. O uvolnění na více dní požádá ředitelku školy.
Omluvenku kontroluje přítomná učitelka, podepíše jí.
Dokladem prokazujícím důvody nepřítomnosti dítěte je prosté písemné
vyjádření zákonných zástupců, případně potvrzení lékaře.
V době jakýchkoliv školních prázdnin zákonný zástupce dítě neomlouvá
písemně, pouze ústně

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní
vzdělávání docházelo řádně do školy. Zanedbá-li péči o povinné předškolní
vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle § 182a ŠZ.
Za omluvitelnou absenci se považuje návštěva lékaře, nemoc, důležité rodinné
nebo osobní důvody. Důvod uvolnění musí být vždy jasně uveden.
Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem, na který je
zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem.
Při pokračující absenci ( přesáhne 100 hodin) zašle ředitelka oznámení o
pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu soc.-právní ochrany dítěte ( §34a odst.4
ŠZ) nebo příslušnému OÚ.
Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí
a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní
docházky dítěte do mateřské školy,
b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně
základní školy speciální,
c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které
ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského
zákona. Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního
vzdělávání způsobem podle písm. b) nebo c), 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.
Individuální vzdělávání
Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro
dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li
být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný
zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem
školního roku. 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.
Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých
oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.
Ředitelka školy stanoví termíny ověření dvakrát ročně – (11. a 4. měsíc v
kalendářním roce). Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen
individuálně nebo s nimi dohodnout.

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit
účast dítěte u ověření. Ředitelka 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.
Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního
vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání
dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.
Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce
dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm.
d). Po ukončení předškolního vzdělávání tyto pomůcky zůstávají majetkem
školy.

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí
-

Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona,
nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona,
anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného
zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní
vzdělávání povinné nebo z nejméně jedné třídy, ve které se vzdělávají
pouze tyto děti, poskytuje škola dotčeným dětem vzdělávání distančním
způsobem.

- Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného
rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v
míře odpovídající okolnostem.
- Děti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování
vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem
přizpůsobí škola podmínkám dítěte pro toto vzdělávání.
- Pro řešení důsledků situace, kdy není možná osobní přítomnost dětí, žáků
nebo studentů ve škole z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle
krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle
zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o
ochraně veřejného zdraví, může ministerstvo určit opatřením obecné
povahy a) odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených

tímto zákonem nebo prováděcími právními předpisy, anebo stanovené na
jejich základě, pokud jejich naplnění není možné nebo by způsobilo
nezanedbatelné obtíže, b) odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke
vzdělávání nebo ukončování vzdělávání, pokud by postup podle tohoto
zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže; opatření
obecné povahy musí být vydáno v souladu se zásadami a cíli vzdělávání
uvedenými v § 2 tohoto zákona.

