
ŠKOLNÍ ŘÁD 

Řídí se zákonem č. 561/2004 Sb., § 30, § 34a, § 34b o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání. 

Vlastnosti ŠŘ: 

 Školní řád vydává ředitel, tj. ředitel ŠŘ musí podepsat; 

 ŠŘ musí být zveřejněn na přístupném místě ve škole, tj. vyvěšen na nástěnce v jurtě, 
maringotce atp.; 

 se ŠŘ musí ředitel prokazatelným způsobem seznámit zaměstnance, tj. zaměstnanci 
podepíšou, že byli se ŠŘ seznámeni; to se týká i případných aktualizací ŠŘ; 

 se ŠŘ musí ředitel prokazatelným způsobem seznámit zákonné zástupce nezletilých dětí a 
žáků, tj. mít podepsáno, že zástupci byli seznámeni, například v podobě přílohy smlouvy 
o docházce, pak je nutné jako dodatky podepisovat aktualizace ŠŘ. 

Obsah školního řádu: 

 podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve 
škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci 
ve škole nebo školském zařízení; 

 provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení; 

 podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany 
před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí; 

 podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a 
studentů; 

 ŠŘ obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů; 

 ŠŘ nebo vnitřní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole nebo školském zařízení, 
prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance, žáky a studenty školy nebo 
školského zařízení a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí a 
žáků; 

 Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání. 
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. Tj. termín nemusí být 3 dny od nepřítomnosti dítěte v MŠ, ale 3 dny od výzvy 
ředitele. Doporučujeme však ukotvit omlouvání bez výzvy, automaticky (stejně odhlašují 
rodiče obědy). Omluvenky archivujte; 

 způsob a termíny ověření vzdělávání dítěte v individuálním vzdělávání v rámci povinné 
předškolní docházky, včetně náhradních termínů, a to tak, aby se ověření uskutečnilo 
v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku. 

Dbejte na to, aby váš školní řád byl v souladu s provozním řádem, neodporoval si 
v terminologii ani harmonogramu. 


