Informace pro rodiče o novinkách v předškolním
vzdělávání v roce 2017 /2018
V předškolním vzdělávání, tedy v docházce dětí do MŠ, dochází ve školním
roce 2017/18 k podstatným změnám - od 1. září bude pro děti od 5let docházka do MŠ
povinná (Děti, které dosáhnou do 31. 8. 2017 pěti let).
Každý zákonný zástupce je tedy povinen přihlásit od září své předškolní dítě do
MŠ.

1. Jak bude organizačně probíhat výuka předškolních dětí a dětí
s odklady školní docházky v MŠ:

a) Docházka dítěte bude povinná každý den, kromě školních prázdnin, v rozmezí
4 hodin denně. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které
připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v
základních a středních školách. Stanovený čas v MŠ Horní Benešov je od
08:00 hod. do 12.00 hod.

b) Zákonný zástupce bude povinen písemně omlouvat nepřítomnost svého dítěte
podle pravidel ve školním řádu MŠ.
Oznámení nepřítomnosti dítěte v mateřské škole je možné provést ten den:
a) telefonicky do mateřské školy
b) písemně třídnímu učiteli
c) osobně třídnímu učiteli

Konkretizace:
Zákonný zástupce doloží důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3
dnů ode dne doručení výzvy písemně nebo ústně. Ústně doložené důvody
nepřítomnosti dítěte jsou zaměstnancem školy písemně zaznamenány.
Třídní učitelky velké třídy evidují školní docházku své třídy. V případě
neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitel
vedoucí

mateřské

školy,

ředitele

školy,

který

poskytnuté

informace

vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.
Neomluvenou absenci dítěte řeší vedoucí učitelka, ředitel školy pohovorem, na
který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující
absenci vedoucí mateřské školy, ředitel školy zašle oznámení o pokračující
nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně - právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4).

c) Tyto děti nebudou platit školné. Školné nebudou platit ani děti s odloženou
školní docházkou.

2. Přestupky ve vztahu k povinnému předškolnímu vzdělávání:

a) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako zákonný zástupce nepřihlásí
dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání podle § 34a odst. 2 školského
zákona.

b) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako zákonný zástupce zanedbá
péči povinného předškolního vzdělávání svého dítěte (např. - dítě se bez
omluvy neúčastní vzdělávání, nenastoupí k denní docházce…)

