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PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ 

V MATEŘSKÉ ŠKOLE PO NOVELE ŠKOLSKÉHO 

ZÁKONA (od 1. 1. 2017) 
 
 
 

1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve 

však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od 
počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do 
zahájení povinné školní docházky dítěte v základní škole, je předškolní vzdělávání 
povinné. /§ 34 odst. 1 školského zákona/ 

 
2. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání 
v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které 
je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem 
obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince 
místo pobytu (tzv. „spádová mateřská škola“) /§ 34a odst. 2 školského zákona/ 

 
3. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních 
dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Povinnost předškolního 
vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s 
organizací školního roku v základních a středních školách; pro účely tohoto ustanovení se 
termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci 
školního roku. Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je 
vzděláváno, není větou první a druhou dotčeno. /§ 34a odst. 3 školského zákona/ 

 
4. Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve 
vzdělávání stanoví řád mateřské školy. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat 
doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody 
nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. /§ 34a odst. 4 školského zákona/ 

 
5. Ředitel mateřské školy může, po předchozím upozornění písemně oznámeném 
zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže 
a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání 
po dobu delší než dva týdny,  
b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy, 
c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské 
zařízení, 
d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo 
úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín 
úhrady. /§ 35 odst. 1 školského zákona/ 
 

 

 


