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ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO DĚTI 

S POVINNOU PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKOU 
 

I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 
 

1. Povinnosti zákonných zástupců 

 Školský zákon č. 561/2004 Sb. 

 Vyhláška 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání 

 Zápis probíhá po dohodě se zřizovatelem – bude uveřejněno na webových stránkách 

školy 

 Povinnost dovést dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání na nepřetržité 4 hodiny 

denně v době od 8,00 do 12,00 hod. 

 

2. Základní práva dětí přijatých k povinnému předškolnímu vzdělávání 

 Každí přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo 

a) Na kvalitní předškolní vzdělání v rozsahu uvedeném v bodě 1. toho školního řádu, 

zaručující optimální rozvoj jeho schopnosti a rozvoj jeho osobnosti 

b) Na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole 

 Při vzdělávání mají všechny děti práva, která jim zaručuje listina lidských práv a Úmluva 

o právech dítěte 

 Další práva dětí při vzdělání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu 

 

3. Povinnosti zákonných zástupců – omlouvání dítěte 

 Podmínky pro omlouvání a uvolňování dítěte z povinné předškolní výchovy – nejpozději 

do 3 dnů (vyplývá ze zákona 561/2004 Sb.) 

 Omluva pro nemoc atd – po nástupu zapsána do omluvného listu 

 Žádost o uvolnění z povinné předškolní výchovy (podat 14 předem) ke stažení na www 

stránkách školy 

 Omluva se nevztahuje na dny volna a prázdniny dle ZŠ 

 
4. Povinnosti zákonných zástupců při individuálním vzdělávání 

 Individuální vzdělávání dítěte se uskutečňuje bez pravidelné docházky (dle zákona 

561/2004 Sb.) 

 Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým 

začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. V průběhu školního roku lze plnit 

povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o 

individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k 

předškolnímu vzdělávání. 
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 Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě 

cizince místo pobytu dítěte, 

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno, 

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte 

 MŠ doporučí zákonnému zástupci dítěte oblasti, ve kterých má být vzdělávání dle RVP 

PV. Ověření proběhne poslední týden v listopadu dle dohody. Zákonný zástupce je 

povinen zajistit účast dítěte u ověření 

 Ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí 

individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u 

ověření, a to ani v náhradním termínu. 

 Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání 

dítěte nemá odkladný účinek. 

 Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte podle odstavce nelze dítě opětovně 

individuálně vzdělávat 

 

II. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 
 

1. Účinnost a platnost školního řádu 

Tento školní řád nabývá platnost dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný 

od 1. 9. 2020 

 

2. Změny a dodatky školního řádu 

Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny 

pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi všichni 

zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informováni zákonní zástupci dětí. 

„Odpovědný zástupce“ je povinen se prokazatelným způsobem (podpis) seznámit a řádem 

školy – na třídní schůzce rodičů, při pozdějším nástupu do mateřské školy nejpozději do 14 

dnů od doby nástupu dítěte. 

 

 

 

V Praze 1. 9. 2020       Mgr. Helena Patáková v.r. 

          ředitelka 


