
 

 

UŽITEČNÉ ODKAZY:  
 https://www.inkluzivniskola.cz/informace-pro-rodice-jazykove-verze 

 
 Odklad povinné školní docházky, Přípravná třída 
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1.1 
 PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  

(výběr, zápis, povinný předškolní rok)  

 

    
  VÝBĚR MATEŘSKÉ ŠKOLY  (MŠ)  

Předškolní vzdělávání je důležité pro všeobecný rozvoj dítěte, rozvoj jazyka a fungování v kolektivu 
s vrstevníky. 
Mateřské školy jsou určeny pro děti zpravidla od 3 do 6 let a po individuálním posouzení ředitele 
školy i od dvou let.  
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 5 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.  
 
ZÁPIS  
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. 
Hlavním kritériem pro přijetí dětí je spádovost (obvykle jsou spádové všechny MŠ na území 
obce/městské části) a věk. Ředitel/ka musí upřednostit děti, které mají povinnost předškolního 
vzdělávání. Dále bývají upřednostňovány starší děti před mladšími. Dalšími kritérii mohou být např. 
sourozenec ve stejné školce, zaměstnání rodičů apod. 
Pokud rodič podává žádost o přijetí mimo termín zápisu z důvodu např. přestěhování, může být dítě 
přijato v případě, že má škola volnou kapacitu. 
Proti rozhodnutí o nepřijetí je možné se písemně odvolat.  
 

 

PLATBY 
V případě státních mateřských škol platí rodiče kromě předškolního roku (který je zdarma) školné ve 
výši okolo 600 Kč měsíčně + stravné. Výši těchto cen určuje ředitel/ka školy na základě nákladů. 
V soukromém zařízení celotýdenní docházka vyjde na 8000 Kč a více za plný měsíc. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 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). 

ORIENTAČNÍ  CENY STRA VNÉHO VE STÁTNÍ MATE ŘSKÉ ŠKOLE ZA 1 DEN:  
 celodenní stravování (svačina, oběd, svačina): 33 Kč 
 polodenní stravování (svačina, oběd): 28 Kč  

CO PŘEDLOŽIT  
 vyplněná přihláška 
 doklad o legálnosti pobytu (netýká se předškolního ročníku) 
 rodný list dítěte 
 potvrzení od pediatra (očkování) 

MŠ 

Aktualizováno 1.4. 2020 

https://www.inkluzivniskola.cz/informace-pro-rodice-jazykove-verze
https://meta-ops.eu/wp-content/uploads/2021/02/1_2_es.pdf
https://meta-ops.eu/wp-content/uploads/2021/02/2_4_es.pdf
mailto:poradenstvi@meta-ops.cz
http://www.meta-ops.cz/


INFORMACIÓN ÚTIL :  
 https://www.inkluzivniskola.cz/informace-pro-rodice-jazykove-verze 

 
 La clase preparatoria, Escolarización pospuesta. Retraso de la entrada al colegio 
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1.1 

 EDUCACIÓN PREESCOLAR , INICIAL O INFANTIL (MŠ = 
MATEŘSKÁ ŠKOLA) (elección, preinscripción, año 
preescolar obligatorio)  

 

    
  ELECCIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL (MŠ) 

Educación preescolar es importante para el desarrollo general del niño, el desarrollo lingüístico y el 
funcionamiento en el grupo de niños de la misma edad.  
Escuelas infantiles están designadas por lo general para niños de 3 a 6 años de edad, después de la 
evaluación individual por el director de la escuela, incluso a partir de dos años.  
Los niños cuyos padres son de un país miembro de la Unión Europea tienen acceso a la educación 
preescolar con las mismas condiciones que los niños checos. En cuanto a países fuera de la UE, los 
padres deben demostrar la estancia legal en territorio checo. Esto es, el derecho a residir en 
territorio de Chequia de forma permanente o bien temporalmente por un periodo mayor de 90 días.  
El permiso de residencia no es necesario para el año preescolar obligatorio y gratuito, que es para 
niños que ya cumplieron los 5 años, es decir, empieza un año antes del ingreso en el colegio. Aparte 
de las escuelas infantiles públicas, existen las privadas o las de la iglesia. 
Los padres tienen derecho a elegir el centro preescolar, teniendo en cuenta la orientación 
pedagógica o las actividades que ofrece cada escuela materna. Las escuelas estatales dan preferencia 
a los niños que viven en su area. 
 
INSCRIPCIÓN 
La inscripción en las escuelas de educación preescolar ocurre una vez al año, normalmente en mayo. 
La fecha y lugar concretos para el siguiente curso escolar los publican los directores de estos centros 
en base a lo acordado con la autoridad educativa correspondiente. 
El criterio más importante para la admisión es su pertenencia a la parte de la ciudad en la cual se 
encuentra la escuela (el caso de todas las MŠ en el territorio del municipio o parte municipal) y la 
edad. El director debe dar prioridad a los niños, que ya tienen la obligación de asistir al último año de 
la educación preescolar. También los niños mayores suelen ser favorecidos sobre los más pequeños. 
Entre otros criterios pertenecen, p. ej. un hermano en la misma escuela, el empleo de los padres, etc.   
Si los padres presentan una solicitud de admisión fuera de la fecha límite de la inscripción debido a, 
p. ej. una mudanza, el niño puede ser admitido solo si la escuela tiene una plaza libre.  
Es posible apelar contra la decisión de rechazo por escrito.  
 

 

PAGO 
En los centros de preescolar estatales los padres pagan una cuota de de 500 Kč por mes más la 
alimentación. Pero si el curso se trata del año que precede al colegio,  es gratuito. En los centros 
privados, asistir toda la semana sale mensualmente por 8000 Kč o más.   

 
 

 

 

 

 Al niño lo traen y lo recogen los padres u otra persona autorizada por ellos por escrito. Dicha 
autorización se guarda en la clase a la que va el niño. Sin este papel la maestra ¡no entrega el 
niño a nadie! 

 Por el interés de los demás niños, ¡las maestras tienen derecho a no aceptar a los niños con 
signos de enfermedad! 

 Los padres tienen la obligación de avisar con tiempo de las ausencias planificadas del niño. Si 
el niño se pone enfermo o surge otro imprevisto, hay que avisar de esta ausencia lo antes 
posible. 

PRECIOS ORIENTATIVOS  DE LA COMIDA EN LAS  ESCUELAS 
ESTATALESNFORMATIVE  

 Comida para todo el día (segundo desayuno, almuerzo, merienda): 33 Kč 
 Comida para medio día (segundo desayuno, almuerzo):                   28 Kč  

HAY QUE PRESENTAR: 
 

 - formulario de inscripción relleno 
 - documento de residencia legal (no se aplica al curso escolar obligatorio) 
 - certificado de nacimiento del niño 
 - certificado de vacunación por parte de un pediatra 

MŠ 

https://www.inkluzivniskola.cz/informace-pro-rodice-jazykove-verze
https://cloud.meta-ops.eu/wp-content/uploads/2021/02/2_4_es.pdf
https://cloud.meta-ops.eu/wp-content/uploads/2021/02/1_2_es.pdf
mailto:poradenstvi@meta-ops.cz
http://www.meta-ops.cz/

