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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY 

RTYŇSKÁ 156, 417 63 ŽALANY 

 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 

DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. 1 

Vypracoval: Mgr. Lukáš Šimon, ředitel školy 

Schválil: Mgr. Lukáš Šimon, ředitel školy 

Pedagogická rada projednala dne: 31. 08. 2020 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 01. 09. 2020 

Č.j:/spisový znak/skartační znak: 2020/dMŠ/02 A. 1. A10 

Ředitel školy vydává dodatek ke školnímu řádu na základě novely zákona č. 561/2004 

Sb., školský zákon, v platném znění - § 184a s účinností od 1. 9. 2020. 

 

10. Docházka a způsob vzdělávání v mateřské škole 

 

10.1 Při přijetí dítěte do mateřské školy ředitel mateřské školy písemně dohodne se 

zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu 

v těchto dnech v mateřské škole a zároveň písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte 

způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole, změny jsou prováděny 

písemnou formou. 

10.2 Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních 

dnech. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně. Povinnost 

předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin 

v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách. 

10.3 Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději 

první den jeho nepřítomnosti – písemně, telefonicky nebo osobně. Po návratu dítěte do školy 

písemně v docházkovém sešitu s uvedením důvodů absence. 

Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí 

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky 

dítěte do mateřské školy, 

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní 

školy speciální, 
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c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo 

povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona. 

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem 

podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské 

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

kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. 

10. 4 Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo 

z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení 

karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná přítomnost většiny dětí 

v mateřské škole, pro které je předškolní vzdělávání povinné, poskytuje škola dotčeným 

dětem vzdělávání distančním způsobem. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje 

podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu 

v míře odpovídající okolnostem a podmínkám dítěte a personálním a technickým možnostem 

školy. Děti, pro které je předškolní vzdělávání v daném roce povinné, mají povinnost 

se distančně vzdělávat. 

 

VI. Závěrečná ustanovení 

 

17.1 Tento dodatek školního řádu mateřské školy je závazný pro všechny děti, zákonné 

zástupce, osoby jimi pověřené a všechny zaměstnance školy. 

17.2 Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen 

zaměstnanec: vedoucí učitelka pro mateřskou školu. O kontrolách provádí písemné 

záznamy. 

17.4 Dodatek školního řádu mateřské školy nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2020. 

 

V Žalanech dne 31. 8. 2020 

 

 

 

                                                                                                                         Mgr. Lukáš Šimon    

                                                                                                                              ředitel školy  


