
Základní škola a Mateřská škola Petrovice, příspěvková organizace   

DODATEK Č. 1 -  ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ PETROVICE 

Spisový znak č.j. ŠP 6/2017     Skartační znak  A.1.                 A10 

Vypracoval: Bc. Helena Kadlecová  

Schválil: Mgr. Květuše Leistnerová  

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 3. 1. 2017 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2017 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást 

tohoto předpisu. 

 

Dodatek upravuje změny, které souvisí s novelou zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.  

Tímto dodatkem ke „Školnímu řádu“ Základní a Mateřské školy Petrovice – Mateřské školy, 

okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizace čj. 6/2016 ze dne 5. ledna 2016 doplňuje 

ředitelka školy dosavadní „Školní řád MŠ“ v této kapitole: 

 

 2. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o 

pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci  

Rozsah povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole 

1. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně, a to od 8:00 – 12:00 

hodin. Pravidelná docházka do MŠ je povinná v pracovních dnech, docházka v době prázdnin 

je dobrovolná. 

2. Předškolní vzdělávání je povinné od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy 

dítě dosáhne pátého roku věku až do zahájení povinné školní docházky. 

3. Děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti obce Petrovice plní povinné předškolní 

vzdělávání v mateřské škole –Základní škole a Mateřské škole Petrovice. Stejná pravidla platí 

i pro děti cizinců s místem pobytu v Petrovicích  

 4. Povinné předškolní vzdělávání dětí je od 1. 9. 2017. 

 

Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí 



1. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě včas k zápisu k předškolnímu vzdělávání, tj. 

v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání.  

2. Zápis k předškolnímu vzdělávání se bude konat v období od 2. května do 16. května. 

Konkrétní termín bude oznámen na vývěsce školy a na webových stránkách školy. 

 

Individuální vzdělávání 

1. Zákonný zástupce má možnost vzdělávat dítě individuálně bez pravidelné docházky do 

MŠ. Dítě však musí být přijato k předškolnímu vzdělávání a musí se stát dítětem mateřské 

školy. Pokud zákonný zástupce zvolí možnost individuálního vzdělávání, je povinen tuto 

skutečnost oznámit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. 

2. Ředitelka školy (vedoucí učitelka MŠ) doporučí zákonnému zástupci oblasti, v nichž má 

být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vycházejí z RVP PV. 

3. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů. Toto ověřování bude 

probíhat v listopadu a zákonný zástupce je povinen zajistit účast dítěte u ověření (§ 34b odst. 7 

školského zákona). 

4. Zákonný zástupce hradí výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte, avšak 

s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) 

5. Mateřská škola může rozhodnout o ukončení individuálního vzdělávání dítěte. Důvodem je 

nespolupráce s MŠ (opakovaná neúčast na ověření úrovně kompetencí). 

Způsob omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání 

1. Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při 

vzdělávání v MŠ, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte 

v dostatečném předstihu telefonickou formou, nebo osobně v MŠ. 

2. V případě, že dítě onemocní a nemůže se zúčastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez 

zbytečného odkladu zákonný zástupce v MŠ. Oznámení této skutečnosti je možné také 

telefonicky na čísle 608 718 016 nebo 608 867 016. 

 

V Petrovicích 3. 1. 2017 

Mgr. Květuše Leistnerová 

ředitelka školy 

 

 

 



 


