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                     Doporučení postupu při nevyzvednutí dítěte rodiči z mateřské školy  

  

1. Rodiče (nebo jiní zástupci dítěte) musí být prokazatelně seznámeni s řádem školy, ve 

kterém jsou upozorněni na včasné vyzvedávání dítěte z mateřské školy a na postup 

při nevyzvednutí dítěte. V evidenčním listu dítěte rodiče uvedou náhradní kontaktní 

osoby, které mohou dítě převzít – sourozence, prarodiče, příbuzné, sousedy a 

telefonní spojení na ně. Tím ochrání děti od možné stresové situace vyplývající z 

manipulace s dítětem neznámými osobami a ještě v neznámém prostředí. Vyplní 

pověření pro vyzvednutí dítěte a odevzdají učitelce ve třídě. Dobu, po kterou 

pedagogové po skončení provozní doby ještě s dítětem počkají, stanovuje ředitelka 

školy na 1 hodinu. Prvořadý by měl být vždy zájem dítěte, pouze při chronickém 

nedodržování pobytu dítěte v zařízení nad stanovenou provozní dobu je nutno 

problém řešit se zákonnými zástupci dalšími nástroji.  

2. V případě, kdy si rodiče jednu hodinu po stanovené době nevyzvednou dítě z 

mateřské školy, bude v prvé řadě zvažována možnost péče o toto dítě ze strany 

osoby příbuzné či blízké, která má souhlas rodiče pro vyzvedávání dítěte.  

3. Pokud takováto osoba neexistuje, bude pedagog nejdříve informovat vedoucí 

učitelku Kateřinu Burešovou a poté Policii ČR, která zjistí, zda k nevyzvednutí dítěte 

nedošlo z určitých objektivních příčin (např. náhlá nutnost hospitalizace rodiče ve 

zdravotnickém zařízení, dopravní nehoda, apod.) a zda je možné získat souhlas 

rodiče se zajištěním péče o dítě určitou osobou po dobu, než bude rodič schopen 

sám opět převzít péči o dítě.  

4. Pokud se nepodaří získat souhlas rodičů, spojí se pedagog s operačním střediskem – 

24 hodin denně Policie ČR číslo 158. Operační důstojník Policie ČR kontaktuje po 

telefonu pracovníka orgánu sociálně – právní ochrany dětí, Odboru sociálního, který 

slouží pohotovost a společně si dítě převezmou. Orgán sociálně – právní ochrany dětí 

podá návrh na předběžné opatření, kterým bude dítě svěřeno do péče zařízení 

určeného pro péči o děti. Klokánek v Hostivicích – zařízení pro děti v nouzi vyžadující 

okamžitou pomoc.  

5. Rodiče (nebo jiní zákonní zástupci dítěte), kteří si přijdou vyzvednout dítě po 

skončení provozní doby MŠ, a dítě již v tomto zařízení nebude, se obrátí na Policii ČR.  

6. Orgán sociálně – právní ochrany dětí dále zjišťuje, zda je péče rodičů o dítě v těchto 

případech dostatečná či zda je nutno učinit další opatření směřující k ochraně dítěte.  
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