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MŠ a ZŠ



Změny v předškolním vzdělávání – zavedení 
povinného předškolního vzdělávání

§ 34

(1) Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let,
nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy
dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je
předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak

(2) Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období
od 2. května do 16. května

(3) 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
(179 odst. 3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše
povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. (účinnost od 1.9.2017)

(4) Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod mateřské školy, poskytuje této
škole s dostatečným předstihem před termínem zápisu seznam dětí uvedených v
odstavci 3. Seznam obsahuje vždy jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum
narození a adresu místa trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte.



Povinné předškolní vzdělávání
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky,
kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného
členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle
než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje 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 se nevztahuje na děti s
hlubokýmmentálním postižením.

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.



Povinné předškolní vzdělávání

Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního
vzdělávání se rozumí

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 podle § 47
a 48a,

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České
republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění
povinné školní docházky dle § 38a.



Přípravné třídy - § 47

• Obec, svazek obcí, kraj a církev mohou zřizovat přípravné třídy ZŠ 

• Souhlas KÚ, církevní – souhlas ministerstva  

• Vyrovnání vývoje + povolen odklad PŠD

• Min. počet 10, možnost výjimky

• Kvalifikace učitele přípravné třídy § 8a zákona 563/2004

• Obsah vzdělávání je součástí ŠVP základní školy, vychází z RVP PV

• V případě škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem 
obcí = bezúplatně (§ 123)

• Učebnice a učební texty děti nevracejí (§ 27)

• Poskytují se základní školní potřeby v hodnotě 200 Kč



Změny v základním vzdělávání – zápisy 
a organizace zápisu k základnímu 

vzdělávání
§ 36 Plnění povinnosti školní docházky

Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však
do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku
(dále jen "povinná školní docházka").

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a
na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České
republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka
vztahuje 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



Plnění povinnosti školní docházky
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne
šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od
září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v
tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní
docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou
přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského
zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna
do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve
školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu
žáka (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.
Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli
školy spádové, a to nejpozději do konce května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou
školní docházku.

Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném
školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy,
ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného
počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.

Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod základní školy, poskytuje této škole s dostatečným
předstihem před termínem zápisu k povinné školní docházce seznam dětí, pro které je tato škola
spádová a jichž se týká povinnost podle odstavce 4. Seznam obsahuje vždy jméno, popřípadě jména, a
příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte.



Nová pravidla zápisu

Vyhláška o základním vzdělávání a některých
náležitostech plnění povinné školní docházky
č. 48/2005 Sb.



Nová pravidla zápisu

§ 3a (1) Zápis k povinné školní docházce (dále jen "zápis") je složen z
formální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-
li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně
dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen
u všech součástí zápisu.

(2) V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o
zápis dítěte k plnění povinné školní docházky.

(3) Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem trvá
nejvýše 20 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro
školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.

(4) Pokud škola připraví i jiné činnosti spojené s orientačním
posouzením školní připravenosti dítěte formou hry nebo jinou
vhodnou formou, je doba jejich trvání nejvýše 60 minut.



(5) Školní připravenost dítěte se orientačně posuzuje ve vztahu k
očekávaným výstupům vzdělávacích oblastí rámcového vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání. Škola v průběhu zápisu nezjišťuje
dosaženou úroveň rozvoje ve všech vzdělávacích oblastech
stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní
vzdělávání, nýbrž volí schopnosti a dovednosti, jejichž úroveň rozvoje
lze v průběhu zápisu orientačně posoudit.

(6) Škola při zápisu prokazatelným způsobem informuje zákonného
zástupce dítěte, jak může do doby zahájení povinné školní docházky
pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.

(7) Škola před zahájením zápisu zveřejní způsobem umožňujícím
dálkový přístup informace k organizaci a průběhu zápisu, které
obsahují kritéria pro přijímání žáků, počet žáků, které je možné
přijmout, popis formální a případných dalších částí zápisu a
popřípadě další údaje.



Odklad povinné školní docházky
(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o

to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné
školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek
povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena
doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského
zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek
povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního
roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného
zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví
nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní
docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce
žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit
začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky
podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o
povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech
jejího plnění.



Individuální vzdělávání žáka

§ 41
O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy, kam byl žák přijat
k plnění povinné školní docházky, na základě písemné žádosti zákonného zástupce
žáka.

Žádost zákonného zástupce o individuální vzdělávání musí obsahovat
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a místo

trvalého pobytu žáka nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo
trvalého pobytu,

b) uvedení období, ročníku, popřípadě pololetí, kdy má být žák individuálně
vzděláván,

c) důvody pro individuální vzdělávání žáka,
d) popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a

podmínek ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka,
e) doklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně

vzdělávat,
f) seznam učebnic a učebních textů, které budou ve výuce užívány, pokud nejde o

učebnice uvedené v § 27 odst. 1,
g) další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka,
h) vyjádření školského poradenského zařízení.



Ředitel školy individuální vzdělávání povolí, pokud
a) jsou dány závažné důvody pro individuální vzdělávání,

b) jsou zajištěny dostatečné podmínky pro individuální vzdělávání, zejména podmínky
materiální a ochrany zdraví žáka,

c) osoba, která bude žáka vzdělávat, získala alespoň střední vzdělání s
maturitní zkouškou, a jedná-li se o žáka ve druhém stupni základní
školy, vysokoškolské vzdělání,

d) jsou zajištěny vhodné učebnice a učební texty, podle nichž se má žák vzdělávat.

Po dobu individuálního vzdělávání žáka za plnění podmínek uvedených v odstavci 3
odpovídá zákonný zástupce žáka.

Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to
ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky.

Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí
ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo
provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí.

Pokud má zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení žáka, může do 8 dnů
od konání zkoušek písemně požádat ředitele školy o přezkoušení žáka; byl-li
zkoušejícím žáka ředitel školy, krajský úřad. Pokud ředitel školy nebo krajský úřad
žádosti vyhoví, nařídí komisionální přezkoušení žáka.



Individuální vzdělávání žáka

Ředitel školy ukončí individuální vzdělávání
a) pokud nejsou zajištěny dostatečné podmínky ke vzdělávání, zejména podmínky

materiální, personální a ochrany zdraví žáka,
b) pokud zákonný zástupce neplní podmínky individuálního vzdělávání stanovené

tímto zákonem,
c) pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl,
d) nelze-li žáka hodnotit způsobem uvedeným v odstavcích 4 a 5, nebo
e) na žádost zákonného zástupce žáka.

Pokud ředitel školy rozhodne o ukončení individuálního vzdělávání žáka, zařadí žáka
do příslušného ročníku základní školy. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o
ukončení individuálního vzdělávání žáka nemá odkladný účinek.

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce žáka, s výjimkou
učebnic a základních školních potřeb podle § 27 odst. 3 a 6, speciálních učebnic a
speciálních kompenzačních pomůcek a speciálních učebních pomůcek podle § 16 odst.
2 písm. d) a výdajů na činnost školy, do níž byl žák přijat k plnění povinné školní
docházky.



Datové schránky

• Od 1. července 2017 všem školám zpřístupněny 
datové schránky

• Doručené dokumenty budou mít stejnou 
platnost jako dokumenty v listinné podobě 
podepsané vlastní rukou

• Povinnost školy využívat DS a kontrolovat, zda 
účastníci správních řízení nemají DS zřízenou 
(pokud ano, doručovat jim do DS)

• Dokument je doručen okamžikem dodání do DS


