
Povinnost předškolního vzdělávání 

Novým právním institutem zakotveným ve školském zákoně je povinnost předškolního vzdělávání. 

S účinností od 1.1.2017 podle § 34 odst.1 školského zákona platí: Od počátku školního roku, který 

následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, 

je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak. 

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech nebo 

může být uskutečňováno „jiným“ způsobem zakotveným v § 34a odst.5 školského zákona: 

 individuální vzdělávání dítěte, které se uskuteční bez pravidelné denní docházky do 

mateřské školy 

 vzděláváním v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy 

speciální podle §47 a 48 a; 

 vzděláváním v zahraniční škole na území ČR 

Zákonný zástupce může dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání jak ve spádové 

mateřské škole, tak v jiné mateřské škole. Jestliže je dítě přijato ke vzdělávání v jiné mateřské 

škole, než je škola spádová, pak ředitel „ jiné“ školy oznámí tuto skutečnost řediteli spádové 

mateřské školy. 

K předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, pokud je pro něj předškolní vzdělávání povinné, 

bude přijato i dítě, které se nepodrobilo pravidelným očkováním. 

Zápis do mateřské školy bude od roku 2017 probíhat v období od 2. do 16 května. 

 

Individuální vzdělávání dítěte 

Jedním z “jiných“ způsobů plnění povinnosti předškolního vzdělávání je individuální vzdělávání 

dítěte upravena v § 34 b školského zákona, který je ve školském zákoně obsažen s účinností od 

1.1.2017. 

Účelné je zdůraznit důležité informace k individuálnímu vzdělávání dítěte: 

 individuální vzdělávání dítěte se vztahuje pouze na předškolní vzdělávání dítěte, pro které 

je předškolní vzdělávání povinné; 

 i dítě vzdělávané individuálně musí být k předškolnímu vzdělávání přijato a musí se stát 

dítětem mateřské školy; 

 individuální vzdělávání v MŠ není povolováno v rámci správního řízení. Zákonný zástupce 

dítěte ředitele školy nežádá, pouze vybírá jeden ze způsobů vzdělávání. Skutečnost, že se 

dítě bude vzdělávat individuálně, zákonný zástupce dítěte oznámí řediteli školy; 

 pokud se má dítě vzdělávat individuálně převážnou část školního roku, je zákonný 

zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před začátkem školního 

roku; 



 o ukončení individuálního vzdělávání rozhoduje ředitel školy již ve správním řízení. 

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat: 

a) jméno, případně jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě 

cizince místo pobytu dítěte; 

b) uvedení období, ve kterém má být dítě vzděláváno individuálně, 

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte. 

 

 

V souvislosti s individuálním vzděláváním dítěte vznikají mateřské škole i zákonnému zástupci 

dítěte povinnosti, které stanoví §24 odst.3 školského zákona: 

 škola doporučí zákonnému zástupci dítěte oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto 

oblasti vycházejí z RVP PV. 

 škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně 

doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání (ověření se uskuteční v období 

od3.do 4. měsíce od začátku školního roku) 

 zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověřování 

 zákonný zástupce hradí výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte, avšak 

s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle§16 a výdajů na činnost mateřské 

školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání. 


