Základní škola a Mateřská škola Čečelice, příspěvková organizace
Povinné předškolní vzdělávání
Pro děti, které do 31. srpna 2021 dosáhnou věku 5 let, je od 1. 9. 2021 docházka do MŠ povinná.
Zákonný zástupce má povinnost přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v místě trvalého
bydliště, pokud nezvolí pro své dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního
vzdělávání (nesplnění povinnosti je přestupkem podle §182a školského zákona a zákonný zástupce
se vystavuje postihu).
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
Forma povinného předškolního vzdělávání a omlouvání neúčasti ze vzdělávání
1. Předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky - v pracovních dnech od 8:00 do 12:00
hod. Povinnost předškolního vzdělávání se nevztahuje na období školních prázdnin v základních
a středních školách.
2. Zákonný zástupce bude povinen písemně omlouvat nepřítomnost svého dítěte (pravidla ve školním
řádu MŠ).
3. V případě, že dítě nebude docházet do MŠ, bude kontaktováno pracoviště OSPODu (Orgán
sociálně-právní ochrany dětí) a bude zahájeno správní řízení.
4. Zákonní zástupci za tyto děti nebudou platit „školné“.
5. Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování. Ten
vyžaduje pouze u dětí mladších 5 let (v souladu s §50 zákona č. 258/2000 Sb.).
6. O zařazení zdravotně postiženého dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel školy na základě
žádosti zákonného zástupce dítěte, aktuálních podmínek školy, vyjádření pediatra a pedagogickopsychologické poradny, či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření.
Možnost individuálního vzdělávání předškolních dětí a dětí s odkladem školní docházky – tzn., že
dítě nemusí docházet do MŠ a je vzděláváno doma zákonným zástupcem, jinou osobou nebo
navštěvuje jiné zařízení než MŠ.
Podmínky individuálního vzdělávání:
1. Zákonný zástupce musí přihlásit své dítě v době zápisu do MŠ a písemně oznámit individuální
vzdělávání (nejpozději 3 měsíce před začátkem šk. roku - do 31. 5. 2021).
Oznámení musí obsahovat: jméno a příjmení, r.č., trvalý pobyt dítěte.
Dále období, ve kterém má být dítě vzděláváno a důvody pro ind. vzdělávání.
2. Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte oblasti, v nichž má být dítě
vzděláváno:
K tomu doporučujeme využít:
- Školní vzdělávací program
- Desatero pro rodiče dětí předškolního věku
- Konzultací s učitelkou mateřské školy
3. Škola sdělí zákonným zástupcům termíny pro ověření dosahování očekávaných výstupů, tyto termíny
jsou uvedeny ve školním řádu tak, aby ověření proběhlo třetí nebo čtvrtý měsíc od zahájení
individuálního vzdělávání.
4. Individuální vzdělávání může být zrušeno na základě žádosti zákonného zástupce nebo ze strany
školy pokud rodič nezajistil účast dítěte u ověření.
Čečelice 29. 03. 2021
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