Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání
dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
č.j. MSMT-36418/2015
V Praze dne 8.12.2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) připravilo pro mateřské školy
doporučení k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení
provozu. Cílem je formulovat vhodné řešení této krizové situace, které by bylo jak v souladu
s právními předpisy, tak co nejméně stresující pro dítě.
Mateřská škola je podle § 29 odst. 2 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
ve spojení s ustanovením § 5 odst. 1 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve
znění pozdějších předpisů, povinna zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dítěte.
Pedagogický pracovník tím odpovídá za bezpečnost a zdraví dítěte do doby, kdy jej předá
zákonnému zástupci nebo jím písemně pověřené osobě. Odpovědnost mateřské školy proto
nekončí s koncem pracovní doby pedagogického pracovníka nebo provozní doby mateřské
školy. Případná ustanovení školního řádu školy o povinnosti osobního převzetí dítěte
zákonným zástupcem nebo pověřenou osobou do konce provozní doby tím nejsou dotčena.
Zákonný zástupce má zákonnou povinnost si dítě vyzvednout v určené době, což vyplývá z §
5 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. Pokud tak neučiní, pedagogický pracovník jej telefonicky
kontaktuje. Délka provozní doby mateřské školy je stanovena ve školním řádu. Povinností
ředitele mateřské školy je informovat zákonné zástupce dětí o vydání školního řádu a o jeho
obsahu 3. Tím je zajištěna dostatečná informovanost zákonného zástupce ze strany mateřské
školy o respektování provozu a délky provozní doby. Ve školním řádu je vhodné uvést
i postup mateřské školy v případě, že dítě nebude vyzvednuto včas.
Pokud ve smyslu § 5 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. zákonný zástupce písemně pověří
k vyzvednutí jinou osobu (pro případ nedostupnosti zákonného zástupce) a uvede na ní
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§ 29 odst. 2 školského zákona: Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a
studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují
žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Ministerstvo stanoví
vyhláškou opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání ve školách a
školských zařízeních a při činnostech s ním souvisejících.
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§ 5 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb.: Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled
nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené
osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.
Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.
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§ 30 odst. 1: Ředitel školy vydá školní řád; ředitel školského zařízení vnitřní řád. Školní řád a vnitřní řád
upravuje b) provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení, c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,
nepřátelství nebo násilí,
§ 30 odst. 3: Školní řád 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.

1

telefonický kontakt), pedagogický pracovník kontaktuje tuto osobu v případě, že zákonný
zástupce není v daném okamžiku dostupný na žádném poskytnutém kontaktu.
V případě, že není dostupný zákonný zástupce ani pověřená osoba, je pedagogický pracovník
ve smyslu § 5 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. povinen dále vykonávat dohled nad dítětem,
což v praxi znamená zůstat s ním v mateřské škole. Na straně pedagogického pracovníka
se tak (v závislosti na konkrétní situaci) bude jednat o přespočetné hodiny nad stanovený
týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti.
Pedagogický pracovník je povinen se dále průběžně pokoušet kontaktovat zákonné zástupce,
případně písemně pověřené osoby. Pokud se pedagogickému pracovníkovi nepodaří
kontaktovat žádnou výše uvedenou osobu, je oprávněn kontaktovat orgán sociálně-právní
ochrany dítěte (OSPOD). Pro získání kontaktu na osobu, která má ze strany OSPOD
pohotovostní službu, může pedagogický pracovník kontaktovat příslušný obecní úřad nebo
Policii ČR, případně Městskou policii, pokud v obci působí. Ve spolupráci s policií zajistí
předání dítěte pracovníkovi OSPOD 4. Obecní úřad má dle ustanovení § 15 odst. 1 5 zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, povinnost
zajistit neodkladnou péči dítěti, které se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku. V tomto
případě je vždy nutné, aby pedagogický pracovník velmi uvážlivě posoudil využití tohoto
prostředku s ohledem na psychiku dítěte, a aby jeho jednání bylo klidné a ve vztahu k dítěti
vstřícné, uklidňující a podporující.
Pedagogický pracovník není oprávněn svévolně opustit s dítětem prostory mateřské školy
a dítě předat v místě jeho bydliště nebo jiné osobě, než zákonnému zástupci nebo jím
pověřené osobě. Nepřípustné je i zajištění péče o dítě v bydlišti pedagogického pracovníka.
Zaměstnavatel uhradí zaměstnanci plat (příp. mzdu) a příplatek za přespočetné hodiny nad
stanovený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti a má regresní nárok vůči zákonnému
zástupci. Zákonný zástupce má ve smyslu § 2910 6 občanského zákoníku povinnost k náhradě
škody. Škoda se podle § 2951 7 občanského zákoníku hradí v penězích a podle § 2952 8
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Dítě nemá být předáváno policii (srv. čl. 3 odst. 1 a čl. 20 Úmluvy o právech dítěte – policejní stanice těžko
může být považována za vhodné zařízení).
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§ 15 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb.: Ocitne-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, zejména v důsledku úmrtí
rodičů nebo jejich hospitalizace, je obecní úřad povinen zajistit takovému dítěti neodkladnou péči; při zajištění
této péče zpravidla dá přednost příbuznému dítěte. O uvedeném opatření obecní úřad neprodleně uvědomí
obecní úřad obce s rozšířenou působností.
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§ 2910 občanského zákoníku: Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a
zasáhne tak do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil. Povinnost k náhradě
vznikne i škůdci, který zasáhne do jiného práva poškozeného zaviněným porušením zákonné povinnosti
stanovené na ochranu takového práva.
7

§ 2951 občanského zákoníku: Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné,
anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.
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§ 2952 občanského zákoníku: Hradí se skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk). Záleží-li skutečná
škoda ve vzniku dluhu, má poškozený právo, aby ho škůdce dluhu zprostil nebo mu poskytl náhradu.
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občanského zákoníku se hradí skutečná škoda. Zákonný zástupce tak nahradí nejen mzdové
prostředky, ale i případné další náklady. Paragraf 2911 9 občanského zákoníku presumuje
nedbalostní porušení, zákonný zástupce se povinnosti zprostí, prokáže-li, že nejednal
zaviněně (§ 2910 občanského zákoníku).
Pokud dojde k pozdnímu převzetí dítěte po ukončení provozní doby, má mateřská škola
povinnost informovat zákonné zástupce o tom, že se jedná o narušení provozu mateřské
školy. V případě, že dojde k opakovanému narušení provozu mateřské školy, může ředitel
po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout
o ukončení předškolního vzdělávání ve smyslu § 35 odst. 1 písmene b) 10 školského zákona.
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§ 2911 občanského zákoníku: Způsobí-li škůdce poškozenému škodu porušením zákonné povinnosti, má se za
to, že škodu zavinil z nedbalosti.
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§ 35 odst. 1 písm. b) školského zákona: Ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně
oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný
zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy.
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