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Strategie vzdělávací politiky ČR do r. 2020

• Zavedení posledního roku předškolního 
vzdělávání jako povinného 

• Zvýšit dostupnost a význam předškolního 
vzdělávání – všem od 4 let

• Systematicky posilovat kapacity mateřských škol

• Systémové řešení vzdělávání dětí mladších 3 let

• Diskuze o obsahu vzdělávání učitelek s možností 
vyšší kvalifikace 



3

Novela školského zákona a vyhlášky

• Zákon č. 178/2016 Sb.

• Organizace předškolního vzdělávání 

• Povinné předškolní vzdělávání

• Zápisy do mateřské školy

• Lesní mateřské školy

• Vyhláška č. 197/2016 Sb. a č. 280/2016 Sb.

• Počty dětí s podpůrnými opatřeními

• Rozsah povinného předškolního vzdělávání
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• Zavedení od září 2017

• Přednostně uskutečňované v mateřské škole

• Povinnost přijmout dle spádovosti MŠ

• Informovat ředitele spádové MŠ o přijetí v jiné MŠ

• Zápis do mateřské školy v termínu 2. – 16. května

• Bezúplatné vzdělávání i při odkladu školní docházky

Povinný poslední rok předškolního 
vzdělávání ve školském zákoně
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• Povinné pro děti od 5 let k začátku násl. školního roku

• Povinné pro občany ČR a cizince s pobytem na území ČR 
déle než 90 dní

• Nevztahuje se na děti s hlubokým mentálním postižením

• Zákonný zástupce - povinen přihlásit dítě v době zápisu, 
pokud ještě nedochází do MŠ

• Pravidelná denní docházka v pracovní dny, mimo dny 
školních prázdnin

• Omlouvání dětí v PPV nastaví MŠ ve školním řádu

Povinný poslední rok předškolního 
vzdělávání ve školském zákoně
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• Individuální vzdělávání dítěte na základě oznámení škole
• V přípravné třídě základní školy při udělení odkladu

školní docházky
• Ve třídě přípravného stupně základní školy speciální
• Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR s povolením

od MŠMT
• Zařazení lesních mateřských škol do rejstříku škol

a školských zařízení

Jiný způsob plnění předškolního 
vzdělávání
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• Stanovení školského obvodu pro MŠ obdobně jako je
ustanoveno pro ZŠ

• Poskytnutí seznamu dětí škole z evidence obyvatel obce dle
spádovosti

• Zajistit podmínky pro plnění povinné předškolní docházky
dětí s místem trvalého pobytu na jejím území a umístěné
v dětském domově jejich obvodu

• Pro zajištění kapacit mohou obce využít Fond na výstavbu
a přestavbu MŠ a ZŠ a IROP

• Zajistit místa pro děti 4 leté od r. 2017, 3 leté od r. 2018,
2 leté od r. 2020

Povinnosti obcí
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Vyhláška o předškolním vzdělávání

• Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 
upravuje:

• Následné rozpracovnání rozsahu povinné docházky –
délka povinnosti v MŠ

• Organizace školního roku

• Omlouvání dětí

• Počty dětí s podpůrnými opatřeními

• Zajištění počtu učitelek při pobytu venku
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• Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3
do 6 let, nejdříve však od 2 let.

• Od r. 2020: Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od
2 do zpravidla 6 let;

• právo na přijetí od dvou let.

• MŠMT vydalo Informace k zajištění podmínek pro kvalitní
zařazování těchto dětí do mateřských škol – provozní, personální,
psychohygienické a finanční podmínky.

Přijímání dětí mladších tří let 
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Novela školského zákona č. 82/2015 Sb. 
§ 16 a následující – vzdělávání dětí, žáků a 
studentů se speciálními vzdělávacími potřebami –
účinnost od 1. září 2016 
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami

Inkluze – společné vzdělávání
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Cíl: Podpořit mateřské a základní školy formou 
projektů zjednodušeného financování
Průběžná výzva v období 2016 – 2019
Minimální délka trvání projektu 12 měsíců
Maximální délka trvání projektu 24 měsíců
Vyhlášení výzvy – 7. duben 2016
Alokace na výzvu 4,5 mld. Kč
Vyvěšena na www.msmt.cz
Možnost konzultace s kontaktními osobami

Výzva OP VVV Šablony pro MŠ a ZŠ
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http://www.msmt.cz/
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Děkuji za pozornost

Jaroslava.vatalova@msmt.cz
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