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Dodatek č. 1/2022 ke Školnímu řádu mateřské školy 

k bodu 13. Provoz a vnitřní režim mateřské školy, část: Omezení provozu 

 

MIMOŘÁDNÉ ŘEDITELSKÉ VOLNO 

 

po dobu trvání pandemické pohotovosti podle zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních 
při epidemii onemocnění COVID-19 

 
Nabývá platnosti: 07.02.2022 
Nabývá účinnosti: 07.02.2022 
  
Ředitel mateřské školy může vyhlásit ve školním roce mimořádné ředitelské volno v celkovém 
rozsahu až 10 dnů.  
 

I. Podmínky pro vyhlášení mimořádného ředitelského volna  
 

• Ředitel školy může mimořádné ředitelské volno vyhlásit pouze, pokud z důvodu izolace, 
karantény nebo onemocnění COVID-19 pedagogických pracovníků nelze dočasně zajistit 
prezenční vzdělávání ve škole nebo vzdělávání distančním způsobem podle § 184a školského 
zákona (tedy vzdělávání distančním způsobem zavedené v této době v návaznosti na uzavření 
školy rozhodnutím krajské hygienické stanice, nebo v návaznosti na karanténu většiny třídy).  

• Mimořádné ředitelské volno se vyhlašuje buď pro celou školu, nebo pro jednotlivé pracoviště 
školy – pak se dny, po které je ředitelské volno “čerpáno”, počítají u každého pracoviště zvlášť.  
 
 

II. Oznámení mimořádného ředitelského volna 
 
Ředitel školy oznámí vyhlášení mimořádného ředitelského volna nebo mimořádného vzdělávání 
distančním způsobem zákonným zástupcům nezletilých dětí a zřizovateli zveřejněním na 
webových stránkách, emailem, případně telefonicky. Ředitel školy je informuje co nejdříve poté, 
co učiní příslušné rozhodnutí. Vzhledem k aktuální situaci to může být však v některých případech 
i jen velmi krátce před prvním dnem volna, nebo prvním dnem distančního způsobu vzdělávání. 
 
 

III. Ošetřovné v případě vyhlášení mimořádného ředitelského volna nebo mimořádného 
vzdělávání distančním způsobem 

 

 

A. Do 28. 2. 2022 se ošetřovné řídí zvláštním zákonem č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách 
poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii 
onemocnění COVID-19.  

Podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 520/2021 Sb. platí, že nárok na ošetřovné má zaměstnanec, 
který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o dítě mladší 10 let, protože škola, 
jejímž je žákem, jsou uzavřeny z důvodu mimořádného opatření při epidemii – pro tyto účely nový 
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zákon vytvořil pravidlo, že se tímto mimořádným opatřením při epidemii myslí i mimořádné 
ředitelské volno nebo mimořádné vzdělávání distančním způsobem.  

• Výše: 80 % denního vyměřovacího základu (§ 4 zákona č. 520/2021 Sb.), u 
zaměstnance v pracovním nebo služebním poměru činí výše ošetřovného nejméně 400 Kč 
za kalendářní den (při plném úvazku) (§ 5 zákona č. 520/2021 Sb.).  
• Doba poskytování: po celou dobu uzavření školy (§ 6 odst. 1 zákona č. 520/2021 
Sb.).  
• Vyhlášení mimořádného ředitelského volna nebo mimořádného vzdělávání 
distančním způsobem škola nepotvrzuje, pro žádost o ošetřovné dává zákonný zástupce 
prohlášení (§ 7 odst. 2 zákona č. 520/2021 Sb.).  

Formulář on-line je dostupný zde: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m-2021 
 

 

B. Od 28. 2. 2022 se výše ošetřovného řídí zákonem č. 187/2006 sb., o nemocenském 
pojištění.  

 

Podle § 39 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona č. 187/2006 sb., platí, že nárok na ošetřovné má 
zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o dítě mladší 10 let, 
protože škola, jejímž je žákem, je uzavřena z důvodu mimořádného opatření při epidemii, a ředitel 
vyhlásil mimořádné ředitelské volno nebo mimořádné vzdělávání distančním způsobem.  

• Výše: 60 % denního vyměřovacího základu (§ 41 zákona č. 187/2016 Sb.).  

• Doba poskytování: 9 dnů, resp. 16 dnů u osamělého zaměstnance (§ 40 odst. 1 zákona 
č. 187/2016 Sb.).  

• Škola své uzavření či přechod na distanční vzdělávání potvrzuje na předepsaném 
tiskopise (§ 109 odst. 5 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb.).  

 

 

Tento dodatek Školního řádu byl zpracován na základě Zákona o mimořádném ředitelském volnu 
a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 a o 
změně zákona č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s 
mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 účinného od 7. 2. 2022 a je 
zveřejněn na webových stránkách mateřské školy a dostupný v mateřské škole u školního řádu. 
 
 
V Sokolově dne 06.02.2022 
 
 
Zpracovala: Jana Vozková, ředitelka MŠ 
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