Mate ská škola Vod any, Smetanova 204, 389 01 Vod any
íloha . 1 – dodatek ke školnímu ádu

Povinnost p edškolního vzd lávání
1. Zákonný zástupce dít te je povinen p ihlásit dít k zápisu k p edškolnímu vzd lávání
(§ 34 odst. 2) v kalendá ním roce, ve kterém za íná povinnost p edškolního
vzd lávání dít te (jedná se o d ti, které k 31. 8. dovrší 5 ti let)
2. Dít se vzd lává v mate ské škole v obci nebo školském obvodu, kde má
trvalé bydlišt , nebo v jiné mate ské škole, dle výb ru zákonných zástupc . Dít ,
které dochází do MŠ na povinné p edškolní vzd lávání, neplatí školné, a to ani
v p ípad , že má odklad školní docházky.

3.

edškolní vzd lávání se uskute uje:
a) formou denní docházky do mate ské školy
b) individuálním vzd láváním, které se uskute uje bez pravidelné denní
docházky dít te do mate ské školy podle § 47 a 48a
c) vzd láváním v p ípravné t íd základní školy a ve t íd p ípravného stupn
základní školy speciální
d) vzd láváním v zahrani ní škole na území eské republiky vekteré
ministerstvo povolilo pln ní povinné školní docházky dle § 38a.

Pravidelná denní docházka bude uskute ována v pracovních dnech v dob od 8:00 hod do
12:00 hodin.
Povinnost není dána ve dnech, které p ipadají na období školních prázdnin (jarní prázdniny
ipadají na stejné období, jako mají ZŠ nebo SŠ ve Vod anech)
Právo dít te vzd lávat se v MŠ po celou dobu provozu není omezeno.

Omlouvání dít te - zákonný zástupce je povinen omlouvat absenci dít te.
Náhlou nep ítomnost dít te na p edškolním vzd lávání, nap íklad p i nemoci, je rodi
povinen oznámit škole nejpozd ji do 3 dn od za átku absence - nap . telefonicky, osobn ,
vzkazem. Po návratu zp t do MŠ zapíše zákonný zástupce d vod nep ítomnosti do
omluvného listu, který je uložen u u itelek ve t íd dít te. Pokud bude absence delší než 14
dní, p inese zákonný zástupce do MŠ potvrzení od léka e.
-

Pokud je nep ítomnost dít te p edem známá (nap . dovolená s rodi i), vyplní zákonný
zástupce žádost o uvoln ní, kterou p edloží editelce školy. Ta je oprávn na rozhodnout o
uvoln ní dít te na pot ebnou dobu.

-

Pokud dít neplní povinnou p edškolní docházku bez omluvení více než 5 dní, vyzve škola
zákonné zástupce, aby tak v co nejkratší dob u inila.
Neomluvená absence d tí(resp. záškoláctví) m že naplnit znaky

estupku na úseku

školství a výchovy mládeže podle § 31 zákona . 200/1990 Sb., o p estupcích, pop .
trestného inu ohrožování výchovy dít te podle § 201 zákona . 40/2009 Sb., trestní
zákoník.
-

i závažném záškoláctví dít te je t eba spolupracovat s orgánem sociáln -právní
ochrany d tí (§ 6 a § 10 odst. 4 zákona . 359/1999 Sb., o sociáln -právní ochran d tí, ve
zn ní pozd jších p edpis ).

O neomluvené absenci je editel MŠ povinen informovat OSPOD.

Individuální vzd lávání dít te oznámí zákonný zástupce editeli mate ské školy nejpozd ji 3
síce p ed za átkem školního roku. V pr

hu školního roku m že být individuální

vzd lávání zahájeno nejd íve ode dne, kdy bylo oznámení doru eno editeli MŠ.
Oznámení musí obsahovat:
- jméno a p íjmení dít te, rodné íslo a místo trvalého pobytu dít te
- uvedení období, ve kterém má být dít individuáln vzd láváno
-

vody individuálního vzd lávání

editelka mate ské školy doporu í zákonnému zástupci dít te, které má být individuáln
vzd láváno, oblasti, v nichž má být dít

vzd láváno. Tyto oblasti vycházejí z RVP PV.

Mate ská škola bude ov ovat úrove znalostí dít te podle knihy „Diagnostika p edškoláka“
a úrove znalostí bude zaznamenána do záznamového archu „Individuální hodnocení dít te“
Termíny ov ení úrovn osvojování o ekávaných výstup :
První termín: 1. tvrtek v m síci listopadu
Náhradní termín: poslední tvrtek v m síci listopadu
Zákonný zástupce je povinen zajistit ú ast dít te na ov ení znalostí. Pokud tak neu iní ani
v náhradním termínu, ukon í editel mate ské školy dít ti individuální vzd lávání. Dít musí
nastoupit k pravidelné denní docházce bez odkladn následující pracovní den.
Náklady na individuální vzd lávání hradí zákonný zástupce dít te.

Projednáno: na pedagogické rad 31. 8. 2017
Schváleno: 31. 8. 2017 pedagogickou radou
innost: od 1. 9. 2017

Ve Vod anech 31. 8. 2017

Mgr. Ivana Kašová
editelka mate ské školy

