
                         

Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953                                                            

 
    S odkazem na tyto zákonné normy 
 
~  Zákon  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání  (Školský zákon), v platném znění a ve znění pozdějších 
předpisů 
~  Vyhlášky č. 43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o 
předškolním vzdělávání, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů 
 

Povinné předškolní vzdělávání : 
 
 

- Se vztahuje na děti, které ke 31.8. daného školního roku dovrší 5 - ti let. 
 

- Pravidelná denní docházka v pracovních dnech v rozsahu 4 hodin denně : 
8.30 – 12.30  

 
- Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na 

období školních prázdnin v souladu s dokumentem „Organizace školního 
roku v základních, středních školách, základních uměleckých školách a 
konzervatořích“ vydávaným MŠMT 
 

- Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve 
vzdělávání neprodleně : první den jeho nepřítomnosti, písemně, telefonicky 
nebo osobně. 
 

- V případě plánované nepřítomnosti delší než 5 dnů zákonný zástupce žádá  
o uvolnění vedení mateřské školy (je možno prostřednictvím pedagogů na 
třídách) písemně nebo osobně. 

  

 
- Po nástupu dítěte po ohlášené nepřítomnosti je nutno potvrdit nepřítomnost 

dítěte v omluvném archu na třídách podpisem zákonného zástupce. 
 

 
 Praze 28.3.2017                                                              
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