Informace o povinném předškolním vzdělávání
určené pro zákonné zástupce dět
Pro děti které do 31. srna 2019 doshaaou vě u nět lekti je od 1. zhří  2019 nřed2 olaí  vzdělhvhaí 
noviaaé. T kto noviaaoskt se vzkt auje:
- a skthktaí  obč ay Čes é renubli y (ČR)i kteří  nobýv jí  a území  ČR déle aež 90 daůi
- a obč ay jiaéao čleas éao skthktu Evrons é uaiei kteří  nobýv jí  v ČR déle aež 90 daůi
- a jiaé ciziace onrhvaěaé nobýv kt v ČR ktrv le aebo nřecaodaě no dobu del2í  aež 90 daůi
- a úč sktaí  y ří zeaí  o uděleaí  meziahrodaí  ocar ay.
Po ud je2ktě dí ktě do m kteřs é 2 oly aedocahzí i musí  ao zh oaaý zhsktunce nřialhsikt ve snhdové aebo
jí m vybr aé m kteřs é 2 ole v ktermí au zhnisu.
Nenřialh2eaí  dí ktěkte aebo z aedbhaí  néče o noviaaé nřed2 olaí  vzdělhvhaí  je nov žovhao z
nřesktune .
Poviaaé nřed2 olaí  vzdělhvhaí  se aevzkt auje a dět s alubo ým meakthlaí m nostžeaí m.
Zh oaaý zhsktunce nodh žhdoskt o nřijet dí ktěkte nřed2 olaí mu vzdělhvhaí .
O nřijet dí ktěkte do m kteřs é 2 oly rozaoduje řediktel oa réktaí  2 oly ve snrhvaí m ří zeaí 
bezod l daěi aejnozději do 30 daů aebo do 60 daů ve složiktěj2í ca nří n deca.
Poviaaé nřed2 olaí  vzdělhvhaí  mh formu nr videlaé deaaí  docahz y v nr covaí ca daeca:
 v m kteřs é 2 ole z ns aé v rejsktří  u 2 ol 2 ols ýca z ří zeaí i
 no dobu 4 souvislýca aodia deaaěi
 z čhkte noviaaé doby řediktel 2 oly skt aoví  mezi 7. 9. aodiaou uvede ve 2 olaí m řhdu.
Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:
individuální vzdělávání dítěte – ozahmí  zh oaaý zhsktunce ní semaě v době zhnisui aejnozději do
oace věkta (no ud se bude iadividuhlaě vzdělhv kt no nřevhžaou čhskti aebo celý 2 olaí  ro )i
us uktečňuje se ahsledaě bez docahz y dí ktěkte do m kteřs é 2 oly; iaform ce nos yktae řediktel
oa réktaí  2 oly. Poviaaost zh oaaéao zhsktunce je z jistkt úč skt dí ktěkte u ověřeaí  úrovaě osvojovhaí 
oče hv aýca výsktunů v jedaoktlivýca obl skteca dle Rhmcovéao vzdělhv cí ao nrogr mu nro
nřed2 olaí  vzdělhvhaí  v m kteřs é 2 ole (aejedah se o z ou2 u)i rodič nouze obdrží  donoručeaí  nro
d l2í  nosktun nři vzdělhvhaí .
Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:
- jméaoi nonří n dě jméa i nří jmeaí i rodaé čí slo mí skto ktrv léao nobyktu dí ktěktei v nří n dě ciziace
mí skto nobyktu dí ktěktei
- uvedeaí  období i ve kterém mh býkt dí ktě iadividuhlaě vzdělhvhaoi
- důvody nro iadividuhlaí  vzdělhvhaí  dí ktěkte

