
Št<otst<g aákon - povinné předškolni vzdělávání
' 11.01.2017

(Výňatek ze zákona é.561t2o04 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

a jiném vzdělávání, na základě pozdějších změn - znění rjóinné od 1, 9, 2017.)

* Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělánív
kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (děti, l<teré

dosáhnou v daném školním roce tedy do 31. 8. věku 6 let a všechny děti stárší),

Dítě, pro které je předškolnívzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské školj ŽťízenéobcÍ, v

němž má dítě místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou

mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávánÍ.

Povinné předškolní vzdělávání má formu:

a) pravidelné denní docházky v pracovních dnech (mimo prázdnin)

b) individuální vzdělávání dítěte - zákonný zástupce dítěte, zákonný zástupce dítěte

povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V PrŮběhu

školního roku lze písemně požádat o indíviduální vzdělávání.

Ředitel mateřské školy doporučízákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě domá
vzděláváno, Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých

oblastech. Způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád,

Ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce
dítěte nezajisiil rlčast dítěte u ověření a to ani v náhradním termínu.
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(Výňatek zezákonač.561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyŠŠÍm odborném
a jiném vzdělávání, na záktadě pozdějších změn - znění rjčinné od 1. 9. 2016)

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné docházce do ZŠ, a to v době od

1. dubna do 30 dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku

(přesný termín stanoví ředitelškoly ve spolupráci se zřizovatelem).

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný
zástupce dítěte v době zápisu dítěte do ZŠ, odlgží ředitel příslušné základní školY zaČátek
povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporuČujícím
posouzením příslušnéhó SkÓtsXerro poradenského zalízení a odborného lékaře nebo
klinického psychologa

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němŽ

dítě dovrší osmý rok věku.

Kopii o povoleném odkladu
co nejdříve vedoucí uČitelce
pro příští školní rok.
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