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č.178/2016 Sb. ze dne 20. dubn_a 20!6, kterým se mění zákon ó 561,/2091,o ,,
jinóm vzdělávání(škólský zákon),
9,předškolním; základním; střední*, uy_ššiT^o9,P^"]:Ť
" o přestupcích, v9
pozdějších
ve znění pozdějších předpisů, a zékon ó:,2aO/t99O Sb,,
11ění
předpisů, přinesl některé změnyv předškolním vzdělávání,za nejzášadnějšílzeoznačit
povinne piedškolní vzdělávání, které je však možnénahradit naPříklad individuálním ,
Zákon
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_

rovněŽ zavedená
úzděláÝá'ním dětí, což:je alternativa k povinnému předškolnímu vzdělávání
zákonem č, L78/2OL6Sb,
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vodem článku je třeba

|i|,i zmtnlt, že cíle předškol-

ního vzdělávání zůstávaií
n a
'||,,:,li:r|:}|a:''" n ez rn ě n ě n é a n e n í v ů be c
škodu si je připomenout: ,,Předškolní
vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti
dítěte předškolního věku, podílíse
na jeho zdravém cltovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení
základních pravidel chování, základních
životních hodnot a mezilidských vztahů.
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Předškol

n í vzdě|ává n

í vytváří

základní

předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá
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vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí
před vstupem do základního vzděIávání
a poskyluje speciál ně pedagogickou
péčidětem se speciálními vzdě|ávacími
potřebami." K naplnění těchto cílůby
měly přispět i znrěny zavedené zákonem č. 178l20t6 §b,
Orga nizací předškol ního vzděláv ání

se zabyuá § 34 školského zákona
a podle odst. 1 tohoto ustanoveníie
předškolní vzdělávání povinné od
1,, záíí2OL7. V tomto odstavci se také
dočteme, že,,předškolnívzdělávání se
organizuje pro děti ve věku zpravidla

od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od
2 let". To však nebude platit od 1. září

2O2O, neboť od tohoto data se rozšiřujc
nepovinné vzdělávání v mateřskýeh

školách na děti ve věku již od dvou let.
To přinese starosti zejména
ředitel ům mateřských škol zřízených
obcí nebo svazkem obcí, neboť tyto
mateřské školy budou muset mít pro

dvouIeté děti ze spádové oblasti dostatečný počet voIných míst,
Od školního roku 2OI7

/2018

mo-

hou mateřské školy přijímat dvouleté
děti jen tehdy, pokud k tomu mají

*ij*r|,] 2ú:|:

ško|y, poskytnout této škole s dostatečným předstihem před termínem
zápisu (první polovina května) seznam
dětí, které mají blýt přednostně přijaté
ke vzdě|ávání v dané mateřské škole
(§ 34 odst,4 školského zákona\,
Jakjiž by|o konstatováno výše,

předškolní vzděláváníle od t, září 2017
povinné a ma i*r*,iu pravÉd*értédenní
aĚ**Pe*aky v 5rr,*eovalí*i: d::**l,i, Rozsah
povin ného předškolního vzdě|ávání
byl stanoven na čtyři vyučovacíhodiny
denně, tj" dvacet hodin týdně. Znamená
to, že pro uvolňování dětí ze vzdělávání
a om|ouváníjejich neúčastive vzdělávání budou muset být ve ško|nímřádu
stanoveny podmínky,
Ředitel mateřské školy bude
oprávněn pr:ž*dov*t d*EelĚ**-ri **v*"
tĚ* ;:*přít**tn*sti dítěte a zákonný
zástupce bude mít povinnost do|ožit
důvody nepřítom nosti dítěte nejpozději
do tří dnů ode dne výzvy (§ 34a odst. 4
novelizovaného škoIského zákona).

*
vytvořené vhodné pod^^i1-1i1!, od školního roku 2020,,2g2' ,, šak vytvoření

iakových podnlíne,l 3_rde pro obecní
mateřske š"o,., oo. - ,]s.,
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,man o*Ťl KĚ

veeišĚáv**i v nrateiské škoIe a s tím
souvisejícínar,r,šot á i ccsiatečných
r^

kapacit v obecnic|, ^lateřskÝch ško|ách
se však bude dit posllc[ě, Od Lzáří
2017 se do tnateřskí:r ško] budou
přednostně přlinla: dět siaršíčtyř |et,
od září roku 2018 to oL,dou děti starší
tří |et (viz § 34 odsr. 3 r,or,,e zovaného
školskéhozákonas, a jak ]e uvedeno
výše, od 7. září roku 2020 to budou
děti staršídvou let.
Když hovořírne o přednostnúl
přijimanidetr ke rzoe ar ar'
v MŠ,stojí za zmínku upřesnit, že do mateřské škoiy,

zřízenéobcí nebo sv,azkem
obci se budou p;eorost.re

přlímat děti, které před
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Nejenom k základnímu vzdělávání,

ale i i,* y**vĚ*rl*:,:t1.1 5;ieci5k*F:tím:* vx*#3§r,**í *reele rr*u***s býť *íŤě

=*3rsác*c

(§ 34 odst. 2 ško|ského zákona),

termín a místo zápisu a způsob
je1 ich zveřejnění se posta rá ředitel
mateřské školy. Se zápisem k povinnému předškoInímu vzdělávání souvisí
;t*,*ri rt :,: *sŤ c ř:c* tt ! l,t* u ř* d ig r* b**, n a
jelímžúzemíle ško|ský obvod mateřské
O

Pro upřesnění

uvádím, že dne 1-, září
2OI7 mají nárok na přednostní
přUetí do veřejných mateřských

v záií roku 2O2O.
l:

c

i:*

t**tt* *lsvcelgl

{€a*En**ž g}?a**&*w€
*a&#;k*á*€**,€

w*

P*a*e*
i*e{

x{š&ž&v&*ž

z* pi*d.t*k§;edal, ** *e

yt*t * *c5:*v§

*

:té ::ř*děk*l

L:atd*
+t

i l,edě§á.

v*v:í (tedy vzdélávání dětí mladšíchpěti
|et), můžeředitel mateřské školy na
základé § 35 odst. 1 ško|ského zákona
po předchozím upozornění písemně
oznámeném zákonnému zástupci dítěte
:*ei:*el **ati * ko*č*el í sJř*riěk*§ irB §Ť*:
v;*ěl*vá*§, jestIiže:
r.*

školek děti, které před tímto datem
dosáh|y věku čtyř let, bez ohIedu na
to, že v době zápisu do ško|ky (zápisy
proběh nou 2, - 1-6, kv ěIna 2017 )
jsou jim teprve tři roky, Obdobně
to platí pro děti úí]etév září
2018 a děti dvou|eté

začátkem školniho roku
dosáhnou stanoveného věku
(viz výše), pokud mají místa
iyv*!;i:t,:* p*hytu iv příp*dě
*!;it,s*ů mí*t* ;:*bytui v přís3 r,;ě g:é*t: š§{*

v děÉská*t eĚ*itt*vš (§ 34 odst. 3 nove|i
zova ného ško|ského zákona),

*; se dítě bez omluvy zákonného
zástupce nepřetržitě neúčastnípředškolního vzdélávání po dobu delší
než dva týdny,

pce závažným způ,
sobem opakovaně narušuje provoz
mateřské školy,
c} ukončenídoporučív průběhu zkušebníhopobytu dítěte lékař nebo
škoIské poradenské zařízeni,
t§} zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdélávání v mateřské
škole nebo úplatu za škoInístravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředite|em jiný termín úhrady.
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