Mateřská škola Nad Parkem
ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

DODATEK č. 1 ke Školnímu řádu ze dne 31.8.2016 – změny účinné od 1.9.2017

II. Podrobnosti k výkonu práv a povinností všech zúčastněných
čl. 3a Povinnosti rodičů


Zákonní zástupci dítěte jsou povinni přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu
vzdělávání ( od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne
pátého roku věku).

III. Provoz a vnitřní režim školy
čl. 2 Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole


Začátek povinného předškolního vzdělávání se stanovuje na 8:30. Povinné předškolní
vzdělávání se stanovuje v rozsahu 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.

čl. 3 Přivádění a vyzvedávání dětí


Úhradu nákladů spojené se zajištěním péče o dítě v těchto mimořádných situacích
škola bude vyžadovat od zákonných zástupců dítěte.



Způsob omlouvání dětí, pro které není předškolní vzdělávání povinné
Rodiče mohou nepřítomnost dítěte omluvit:
1. písemně do sešitu v šatně třídy
2. telefonicky třídním učitelkám
3.email omlouvani@msnadparkem.cz



Způsob omlouvání dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné
Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání
nejpozději třetí den jeho nepřítomnosti a to těmito způsoby:
1. email omlouvani@msnadparkem.cz
2. telefonicky nebo osobně třídní učitelce
Po návratu dítěte do školy zákonný zástupce omluví dítě písemně v docházkovém
sešitu s uvedením důvodů absence.



Uvolňování dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné
Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné podá písemně
žádost o uvolnění.
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IV. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a ukončení předškolního vzdělávání
čl. 1 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání




Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které
před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají
místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském
obvodu, nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše
povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
Do mateřské školy může být přijato dítě, které se nepodrobilo pravidelnému
očkování, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit
z důvodů trvalé kontraindikace jen v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je
předškolní vzdělávání povinné.

čl. 2 Ukončení předškolního vzdělávání
 Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je
předškolní vzdělávání povinné.
čl. 3 Povinné předškolní vzdělávání









Od počátku školního roku, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné
školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné.
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, které
pobývají na jejím území více než 90 dnů a na občany jiného členského státu Evropské
unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, dále na jiné cizince,
kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po
dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních
dnech. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 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.
Povinné předškolní vzdělávání může být plněno i následujícími způsoby:
- Způsoby plnění
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,
c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo
povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.
V případě, že zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního
vzdělávání, zvolí variantu b) či c), 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.

2

Mateřská škola Nad Parkem
ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

čl. 4 Individuální vzdělávání dětí














Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě
v odůvodněných případech zvolit individuální způsob vzdělávání. Zákonní zástupci
dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné a kteří zvolily způsob
individuálního0 vzdělávání dítěte se také zúčastní zápisu k předškolnímu vzdělávání
ve vypsaném termínu.
Zákonný zástupce dítěte je povinen toto oznámit nejpozději 3 měsíce před počátkem
školního roku řediteli školy písemnou formou. 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.
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.
Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně
vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých
oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.
Ředitelka školy stanoví termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní
termíny na první polovinu prosince, Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen
individuálně, nebo s nimi dohodnut
Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast
dítěte u ověření. Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu
vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte
nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.
Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte,
s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) a výdajů
na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.
Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního
vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání
dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

Dodatek č. I nabývá platnosti dnem 1.9.2017

V Praze 3.2.2017

Mgr. et Mgr. Kamila Weberová Kuchařová
ředitelka MŠ Nad Parkem
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