Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700

Informace rodičům v souvislosti s novelou školského zákona (zákon
178/2016 Sb.), který zavádí povinné předškolní vzdělávání od 1. 9. 2017:
Jméno dítěte, na něž se pro školní rok 2020/2021 vztahuje povinné předškolní
vzdělávání:
●_________________________________________________________________________

1.Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k povinnému předškolnímu
vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku
věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte).
2.Mateřská škola Pražačka zajišťuje povinné předškolní vzdělávání, a to pro dítě od
počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do
zahájení povinné školní docházky dítěte. Dále zajištuje podmínky pro plnění povinného
předškolního vzdělávání jiným způsobem, a to možností individuálního vzdělávání
dítěte.
3.Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních
dnech, v rozsahu 4 hodin (při možnosti celodenní docházky do mateřské školy), a to v době
od 8,30 do 12,30 hodin).
4.Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období
školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních
školách. Dítěti je však zaručeno vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu,
v němž je vzděláváno. Do mateřské školy tedy v době vedlejších prázdnin může, ale
nemusí docházet.
5.Omlouvání dítěte z docházky:
Zákonný zástupce dítěte má povinnost zajistit řádné plnění povinného předškolního
vzdělávání (a to pro dítě od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne
pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte), v případě jeho nepřítomnosti
jej řádně omlouvat způsobem stanoveným ředitelkou mateřské školy.
Zákonní zástupci jsou povinni oznámit službě ve vestibulu školy osobně nebo
telefonicky (tel.: 234 280 130 nebo 778 440 697 – lépe zprávou SMS) nepřítomnost
dítěte, a to nejpozději do 8:00 hodin ráno, jinak je za tento den účtováno stravné
v plném rozsahu.
 Plánovanou nepřítomnost dítěte v MŠ lze oznámit:
- zapisuje zákonný zástupce do sešitu ve vestibulu školy,
- posláním SMS zprávy na mob.: 778 440 698
- omluvu oznámí zákonný zástupce učitelce ve třídě
- zákonný zástupce zasílá zprávu min. 1 den před nepřítomností dítěte v MŠ elektronicky
na adresu gabriela.hermannova@msprazacka.cz.
Do ŠJ hlásí plánovanou nepřítomnost dítěte učitelky třídy.


U dětí plnících povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky je
způsob omlouvání stanoven takto:
Způsob omlouvání dítěte je stejný jako u ostatních dětí (viz výše). Nově však
zákonný zástupce dítěte plnícího povinné předškolní vzdělávání omlouvá
nepřítomnost dítěte ve vzdělávání zápisem do omluvného listu dítěte, a to
nejpozději 1 den před plánovaným uvolněním dítěte z docházky nebo nejpozději
první den po ukončení nepřítomnosti dítěte ve vzdělávání. V omluvném listu
uvede dobu, počet dní a stručně důvod nepřítomnosti dítěte ve vzdělávání, vlastní
podpis. Omluvný list je přílohou Školního řádu a je součástí osobní složky dítěte.
6.Individuální vzdělávání:
Pokud se zákonný zástupce dítěte rozhodne pro možnost individuálního vzdělávání
dítěte, oznámí toto své rozhodnutí v písemné podobě ředitelce mateřské školy nejpozději
3 měsíce před počátkem školního roku, pro který se povinné předškolní vzdělávání pro
jeho dítě vztahuje (viz příloha Školního řádu – Oznámení o individuálním vzdělávání)
Pokud zákonný zástupce dítěte písemně požádá o formu individuálního vzdělávání
dítěte bez pravidelné denní docházky do mateřské školy, ředitelka následně stanoví
termín 2 dnů, kdy zákonný zástupce dítěte zajistí přítomnost dítěte v mateřské škole
nutnou k ověření osvojení očekávaných výstupů a dále termín náhradních 2 dnů, a tyto
termíny rodičům včas písemně oznámí.
Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření osvojování
očekávaných výstupů, a to v termínech předem oznámených ze strany mateřské školy
nebo v předem oznámeném termínu náhradním.
Ředitelka mateřské školy je oprávněna:
● ukončit individuální povinné předškolní vzdělávání v případě, že zákonný zástupce
dítěte nezajistí účast dítěte v mateřské škole v předem oznámeném termínu pro ověření
osvojení očekávaných výstupů, ani v termínu náhradním.
● ukončit individuální povinné předškolní vzdělávání v případě, že po ověření
očekávaných výstupů je toto individuální vzdělávání vyhodnoceno jako pro dítě
nedostatečné.
Pokud ředitelka mateřské školy rozhodne o ukončení individuálního vzdělávání dítěte,
je zákonný zástupce dítěte povinen zajistit plnění povinného předškolního vzdělávání
formou pravidelné denní docházky dítěte ve spádové nebo jiné mateřské škole.
7.Povinné předškolní vzdělávání v přípravné třídě základní školy nebo ve třídě
přípravného stupně základní školy speciální nebo v zahraniční škole na území ČR – zákonný
zástupce má povinnost oznámit neprodleně nástup dítěte do některého z výše uvedených
zařízení, a to spádové mateřské škole nebo mateřské škole, z níž jeho dítě z docházky
z důvodu přestupu odhlašuje. Toto oznámení je zákonný zástupce povinen učinit
nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku, tzn. do 30. května daného roku!

8. Povinné očkování dětí před přijetím do mateřské školy:
Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním, případně má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit
pro trvalou kontraindikaci, výjimku tvoří děti, které budou plnit od 1. září daného roku
povinné předškolního vzdělávání (dítě, které - od počátku školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení jeho povinné školní
docházky).

9.Úplata za předškolní vzdělávání u dětí s povinným předškolním vzděláváním – do
doby nástupu povinné školní docházky (tzn. nově i pro děti s OŠD) je povinné
předškolní vzdělávání bezúplatné.
10.V rámci situace z jara 2020 (uzavření škol z důvodu zabránění šíření nákazy COVID
– 19) se kolektiv učitelek ve spolupráci s rodiči dětí předškolních tříd dohodl na on – line
setkávání s dětmi s využitím spojení přes skype a web.zoom.us.. Tento způsob setkávání
se nám během měsíců duben a květen 2020 osvědčil a v podobných situacích budeme
tato on – line prostředí využívat i v dalším školním roce. Při těchto setkáváních
(frekvence po dohodě s rodiči zpravidla 2x týdně na 2 hodiny) si děti mají možnost
společně pohovořit, plnit zadané úkoly a aktivity, včetně zpěvu a cvičení s učitelkami. Na
webu MŠ jsou pro tyto situace také vloženy doporučení pro rodiče k aktivitám s dětmi
po dobu, kdy nedocházejí do MŠ a odkazy na web.stránky vhodné pro činnosti s dětmi
předškolního věku. Pro šk.rok 2020/21 bude dětem v posledním ročníku předškolního
vzdělávání poskytnut také pracovní sešit (poskytnutý organizaci zřizovatelem – MČ
Praha 3): Úkoly pro předškoláky s pejskem Bafem (A.Brázdová, M. Růžek). Tuto formu
distančního vzdělávání využijeme vždy, klesne-li docházka dětí v jedné předškolní třídě
po 2 dny pod 50%. Rodiče budou následně o on –line setkávání informování v rámci
aktuality v třídní složce na www.msprazacka.cz.

Veškeré další informace a náležitosti spojené s pravidly a organizací provozu mateřské
školy viz Školní řád.

Gabriela Hermannová

V Praze dne 31.8.2020

