ZÁKLADNÍ ZÁSADY OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE
PLNÍCÍHO POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU V MŠ
Jsou zpracovány v souladu zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon, v souladu MŠMT ČR
č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
Pravidla pro omlouvání dítěte plnícího povinnou školní docházku v mateřské škole Začít spolu,
Kladská 164 Broumov.

 Děti do MŠ docházejí pravidelně, nepřítomnost dítěte je nutno omluvit.
 Pokud dítě onemocní, jsou rodiče povinni omluvit jeho nepřítomnost v MŠ nejpozději
do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti dítěte.
 Omlouvat lze osobně, telefonicky (731 466 994,608 784 332), facebook nebo SMS
zprávou. Pokud tak zákonní zástupci neučiní, absence se stává neomluvenou a
zřizovatel může rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.
 Nemůže-li se dítě dostavit do MŠ pro překážku předem známou, doba delší než tři dny,
požádají s předstihem zákonní zástupci písemnou formou o jeho uvolnění z MŠ,
ředitelku MŠ. Důvod uvolnění musí být na žádosti jasně uveden.
 Zákonný zástupce dítěte, které má předškolní vzdělávání povinné, je povinen tuto
plánovanou nepřítomnost prokonzultovat s učitelkou třídy (v případě, že se jedná o více
jak 3 pracovní dny, tak i s ředitelem školy).
 Novela školského zákona stanoví v § 34a odst. 4 školského zákona podrobnosti
omlouvání takto: „Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich
neúčasti ve zdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat
doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody
nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.“
 Nepřítomnost pro onemocnění, nebo úraz oznamují zákonní zástupci bez zbytečného
odkladu, včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole, osobně,
písemně nebo telefonicky. Děti, které mají předškolní vzdělávání povinné.
 V případě, že neomluvená nepřítomnost dítěte přesáhne sto hodin, ředitelka MŠ zašle
bezodkladně

oznámení

o

pokračujícím

záškoláctví

s náležitou

dokumentaci

příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu.

 V případě opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku, pokud již byli zákonní
zástupci postiženi pro přestupek, je třeba postoupit v pořadí již druhé hlášení o
zanedbání školní docházky Policii ČR, kde bude případ řešen jako trestní oznámení pro
podezření spáchání trestního činu ohrožení mravní výchovy mládeže.

V Broumově 26. 08. 2020

Mgr. Lenka Kurová, ředitelka MŠ

