Časté otázky zákonných zástupců a odpovědi na ně
Jak je to s přijímáním dětí k předškolnímu vzdělávání? Kdo rozhoduje o přijetí,
kdo stanovuje kritéria, má dítě právo na předškolní vzdělávání?
K předškolnímu vzdělávání přijímá děti ředitel mateřské školy, který také stanoví kritéria
pro přijetí.
Ze zákona musí vzít přednostně děti uvedené v § 34 odst. 3 školského zákona – od tří let vždy
s podmínkou trvalého pobytu ve spádovém obvodu mateřské školy.
Mateřské školy se organizují pro děti zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však od dvou let.
Děti mladší tří let však nemají na přijetí právní nárok.
K zápisu se může zákonný zástupce dostavit i s dítětem mladším tří let, které je schopné účastnit
se předškolního vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní
vzdělávání (RVP PV). Toto je na individuálním posouzení ředitele mateřské školy a vytvoření
odpovídajících podmínek pro vzdělávání dětí mladších tří let.
Kritéria se zveřejní předem, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Je možné podat žádost o přijetí dítěte do mateřské školy mimo termín a dobu stanovenou
ředitelem školy dle § 34 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů? Resp. zda nevyužití tohoto termínu může být důvodem k zamítnutí žádosti
o přijetí dítěte do mateřské školy.
Pro podání žádosti k přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku stanoví
ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu zápisu v období
od 2. do 16. května a zveřejní způsobem v místě obvyklým.
Pokud podává žádost o přijetí mimo termín zápisu, může být dítě přijato v případě, že má škola
volnou kapacitu.
Podle ustanovení § 34 odst. 7 školského zákona může být dítě přijato k předškolnímu
vzdělávání i v průběhu školního roku. Přijetí v průběhu školního roku je možné v případě, že
má mateřská škola volné místo (ustanovení § 34 odst. 7 školského zákona). Na uvolněná místa
se nevyhlašuje v průběhu roku samostatný zápis.

Kdo má nárok na přednostní přijetí do mateřské školy?
Při zápisu v květnu jsou přednostně přijímány děti tříleté a starší od následujícího školního
roku. V případě, že má mateřská škola volná místa, může přijímat děti až do kapacity stanovené
v rejstříku škol a školských zařízení (v souladu se stanovenými kritérii), tzn., že je možné
přijmout děti od dvou let věku, pokud pro ně škola vytvoří potřebné podmínky.
Mají mateřské školy určené spádové obvody? Která mateřská škola má povinnost
přijmout dítě?
Pro mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí stanovují obce spádové obvody podobně,
jako je tomu u základních škol. Obec musí zajistit místa v mateřské škole pro děti uvedené
v § 34 odst. 3 školského zákona (v případě dovršení tří let do začátku školního roku) s místem
trvalého pobytu (u cizinců s místem pobytu) ve spádovém obvodu. Požádat o přijetí může
zákonný zástupce dítěte v kterékoli mateřské škole, pokud bude mít volnou kapacitu, může dítě
přijmout, i když má dítě místo trvalého pobytu v jiné obci.
Musí být dítě při vstupu do mateřské školy očkováno?
Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování.
U dětí mladších pěti let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkování, nebo o tom, že je proti
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Povinnost prokázat povinné očkování před vstupem do mateřské školy ukládá zákonným
zástupcům dítěte zákon o ochraně veřejného zdraví, který spadá pod Ministerstvo zdravotnictví.
Skutečnost, že se dítě podrobilo povinným očkováním, prokazuje řediteli školy zákonný
zástupce dítěte. Prokázat povinné očkování dítěte lze doložením potvrzení praktického lékaře
pro děti a dorost, jež má informace o očkování dítěte k dispozici.
Je předškolní vzdělávání před zahájením povinné školní docházky povinné?
Povinnost předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. srpna 2021 pěti let - dle
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon).

Jak se budou řešit případy, kdy děti k zápisu nepřišly?
Pokud nemá rodič dítě v povinném předškolním vzdělávání, tedy pokud je dítě mladší pěti let,
nemusí zákonný zástupce přihlášku k předškolnímu vzdělávání podávat. Nástup dítěte do
mateřské školy může posunout o další rok. Záleží na rozhodnutí zákonného zástupce.
Toto ale neplatí v případě, kdy je předškolní vzdělávání pro dítě povinné podle Zákona
561/2004 Sb., § 34a odst. 1 a odst.2)
Nepřihlásit dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (dítě, které do 31. srpna 2021 dosáhne
pěti let) školský zákon neumožňuje. Pokud rodič tuto svou zákonnou povinnost nesplnil,
dopustil se přestupku (§ 182a školského zákona).
Dalším důvodem k nepřihlášení dětí je, že pobývají v cizině, kde se na ně povinné předškolní
vzdělávání nevztahuje a také nemají oznamovací povinnost vůči spádové mateřské škole.
MŠMT doporučuje rodičům dětí, které pobývají v cizině, aby tuto skutečnost spádové mateřské
škole oznámili, pokud mají na území ČR trvalý pobyt.
Jaké jsou další možnosti, pokud zákonní zástupci dítěte v povinném předškolním
vzdělávání nechtějí nechat své děti chodit do mateřské školy?
V případě, že bývá dítě často nemocné, rodina má jiné důvody pro to, aby dítě nedocházelo do
kolektivu vrstevníků nebo do spádové mateřské školy docházet nechtějí, mohou rodiče zvolit
formu individuálního vzdělávání (Zákon 561/2004 Sb., § 34a, odst. 5)
Lze volit z variant povinného předškolního vzdělávání podle Zákona 561/2004 Sb. § 34a, odst.
5 a odst. 6:
Odst. 5:

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 podle § 47 a 48a,
c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo
plnění povinné školní docházky dle § 38a.

odst. 6:
Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle
odstavce 5, 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.
Náležitosti oznámení upravuje § 34b Zákona 561/2004 Sb.:
(1) 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. 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.
(2) 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.
Ve kterém roce má dítě nárok na bezplatné předškolní vzdělávání?
Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti
poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého
roku věku. Bezplatně je poskytováno i v případě udělení odkladu povinné školní
docházky. Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a v přípravném stupni základní školy
speciální se v případě škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí poskytuje
rovněž bezúplatně. O snížení nebo prominutí úplaty dětí uvedených v § 16 odst. 9 rozhoduje
ředitel školy nebo školského zařízení.

Jak se vzdělávají děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole?
Přijetí těchto dětí je podmíněno dodáním doporučení školského poradenského zařízení. Ředitel
mateřské školy rozhodne na základě § 34 odst. 6 školského zákona o přijetí dítěte uvedeného
v § 16 odst. 9 (dítě s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými
vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami

chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem) na základě písemného
doporučení školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

