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PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
(výběr, zápis, povinný předškolní rok)

MŠ

VÝB Ě R M ATE ŘS KÉ Š K OL Y (M Š)
Děti, jejichž rodiče jsou občany členských států EU, mají přístup k předškolnímu vzdělávání za
stejných podmínek jako děti české, u občanů ze třetích zemí (tj. nečlenských v EU) musí rodiče
nejdéle v den nástupu dítěte do MŠ prokázat legálnost pobytu na území ČR (oprávnění pobývat na
území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů). Povolení k pobytu není
nutné pro předškolní ročník, který je povinný pro dítě, které do začátku školního roku dovrší pěti let
a je bezplatné. Kromě státních školek existují i MŠ soukromé nebo církevní.
Rodiče mají právo výběru mateřské školy, vliv na výběr může mít i pedagogický směr, nabídka
kroužků apod. Přednostně přijme dítě státní MŠ v místě bydliště.
ZÁ PI S
Zápis do mateřských škol probíhá každoročně zpravidla v květnu. Přesné termíny a místa zápisu pro
následující školní rok stanovují ředitelé/ky mateřských škol po dohodě s příslušným odborem školství.
CO PŘE D LO ŽI T
vyplněná přihláška
doklad o legálnosti pobytu (netýká se předškolního ročníku)
rodný list dítěte
potvrzení od pediatra (očkování)
PL A TB Y
V případě státních mateřských škol platí rodiče kromě předškolního roku (který je zdarma) školné ve
výši 500 Kč měsíčně a stravné. V soukromém zařízení celotýdenní docházka vyjde na 8000 Kč i více za
plný měsíc.
OR IE NT A ČNÍ CE N Y ST RA VNÉ HO VE S T ÁTN Í M A TE ŘS KÉ Š KO LE Z A 1 DE N:
celodenní stravování (svačina, oběd, svačina): 33 Kč
polodenní stravování (svačina, oběd): 28 Kč
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Dítě do školy odvádí nebo vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřené osoby. Písemné pověření je
uloženo ve třídě, kterou dítě navštěvuje. Bez toho učitelka nikomu dítě nepředá!
Učitelky mají právo nepřijmout dítě se známkami nemoci v zájmu ostatních dětí!
Rodiče jsou povinni oznámit v MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Pokud není předem
známá, musí tak učinit co nejdříve (např. nemoc).

poradenstvi@meta-ops.cz
www.meta-ops.cz

UŽI TE Č NÉ OD K AZ Y:
https://www.inkluzivniskola.cz/informace-pro-rodice-jazykove-verze

Odklad povinné školní docházky, Přípravná třída

MŠ

1.1

PRESCHOOL EDUCATION
(choice, enrolment, mandatory pre -school year)
CH O ICE OF N UR SE RY S C H OO L ( NS )
Children of EU citizens have the same access to pre-school education as Czech children. Third
countries nationals (citizens of non-EU countries) must provide proof, at the latest on the day their
child starts nursery school attendace, that their stay in the Czech Republic is legal (permanent or
temporary residence permit for over 90 days). It is not required to provide residence permit for the
pre-school year, which is mandatory for children over 5 years of age and free of tuition. Besides state
nursery schools, there are also private and church nursery schools.
Parents have the right to choose a nursery school. Their choice can be based on the school´s
educational approach, variety of after school activities etc. Children who live in the state nursery
school district are accepted preferentially.
E NRO LM E N T
Enrolment day to nursery school takes place once a year, usually in May. Exact enrolment day dates
and locations are set by the nursery school principals and the relevant Bureau od Education.
YO U M U ST S UB M IT
filled-in application form
legal residence permit (not necessary for the pre-school year)
birth certificate
pediatrician‘s certificate (vaccination)
FE E S
In state nursery schools, the parents pay tuition fee of 500 CZK a months (except for the pre-school
year, which is free of charge) and meals. In private schools, the full week attendance can cost 8 000
CZK a months and more.

The child is dropped off and picked up from school by parents or persons authorized by the
parents. The authorization in writing is stored in the nursery school the child attends. The
teacher will not release a child without this authorization!
The teachers are entitled to send a sick child back home to protect the other children!
Parents are obliged to inform the nursery school about planned absence. If the absence is not
planned, they must do so as soon as possible (e.g.sickness).
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INF ORM A TI VE PR ICE S F OR M E A LS IN S T ATE NU RSE R Y SC H OO L S FO R A D AY :
full day meal (snack, lunch, snack): 33 CZK
half day meal (svačina, oběd): 28 CZK

USE F UL L IN K S :
https://www.inkluzivniskola.cz/informace-pro-rodice-jazykove-verze

Delayed School Entry, Preparatory Class

