
Způsob omlouvání dětí v MŠ určuje nadále školní řád 

 
Praha, 12. září 2017 – Způsob omlouvání nepřítomnosti dětí v mateřských školách 
určují, jako doposud, školní řády. Záleží na řediteli MŠ, jakou formu omluvy ve školním 
řádu stanoví. Na tvorbě školního řádu se mohou podílet i rodiče. Rozsah možné absence 
v povinném předškolním vzdělávání není legislativně stanoven, podstatné je posouzení 
konkrétní situace ředitelem MŠ.  

Podle školského zákona stanoví podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a 
omlouvání jejich neúčasti školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn (tzn. může, ale 
nemusí) požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. Pokud ředitel školy doložení 
důvodů nepřítomnosti dítěte požaduje, je zákonný zástupce povinen doložit důvody 
nepřítomnosti dítěte, a to nejpozději do tří dnů ode dne výzvy. Omlouvání dítěte 
v mateřské škole není stejné jako na základních školách, které poskytují stupeň vzdělání 
a omlouvání je tam povinné. Mateřská škola neposkytuje stupeň vzdělání a zaleží na 
posouzení konkrétní situace ředitelem školy a na rozhodnutí ředitele školy, zda bude 
požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.  

„Forma a způsob omlouvání se nemění a nadále zůstává v kompetenci ředitelů škol,“ uvedl 
ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech a pokračoval: „Jelikož způsoby 
omlouvání neurčuje školský zákon, ale školní řády jednotlivých mateřských škol, můžou se 
ředitelé škol domluvit na způsobu omlouvání dětí také s rodiči a společně můžou najít 
vhodný způsob tak, aby vyhovoval všem – jak ředitelům, tak rodičům a dětem,“ dodal 
ministr Štech.  

Vedle školním řádem povinně stanovených podmínek uvolňování dětí plnících povinné 
předškolní vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti, může školní řád dále stanovit také 
způsoby omlouvání dětí, pravidla pro případné dokládání důvodů nepřítomnosti, a také 
řešení neomluvené absence dětí. Školní řád může rovněž upravovat časovou lhůtu pro 
oznámení začátku nenadálé nepřítomnosti. Pokud je dítě řádně omluveno, jedná se o 
legitimní důvod nepřítomnosti dítěte v mateřské škole.  

INFOBLOK: 
K informovanosti o změnách školského zákona v oblasti předškolního vzdělávání pořádalo 
MŠMT prostřednictvím NIDV v lednu 2017 školení pro ředitele ve všech krajských sídlech, 
kterých se účastnili i zástupci krajských úřadů a obecní zřizovatelé. Zároveň proběhla v 
březnu 2017 jednání s odbory – sekcí předškolního vzdělávání, jednání se Svazem měst a 
obcí a Sdružením místních samospráv, které přislíbily předání informací na obce. Zároveň 
byla plošně informována veřejnost prostřednictvím webu MŠMT, médií a ve spolupráci s 
MPSV přes odbory státní sociální podpory jednotlivých Úřadů práce. 



Všechny informace k povinnému předškolnímu vzdělávání včetně možných způsobů 
omlouvání nepřítomnosti v rozdělení pro rodiče, zřizovatele a ředitele mateřských škol jsou 
k dispozici zde: 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/informace-o-povinnem-
predskolnim-vzdelavani 
Pro rodiče http://www.msmt.cz/file/40102/ 
Pro MŠ: http://www.msmt.cz/file/40133/ 
Pro zřizovatele MŠ: http://www.msmt.cz/file/40117/  
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