
Výňatek ze školního řádu 

Podmínky pro uvolňování a omlouvání neúčasti žáků z vyučování 
 Zákonný zástupce nebo jiná osoba odpovědná za výchovu žáka oznámí (osobně, telefonicky nebo písemně 

vyplněním formuláře u služby u hlavního vchodu ve škole nebo může poslat písemnou omluvu podepsanou 
zákonným zástupcem (rodičem) po sourozenci či jiném žáku školy) důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování 
nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti, po ukončení nepřítomnosti písemně žáka 
omluví prostřednictvím omluvného listu v žákovské knížce třídnímu učiteli nejpozději do 3 pracovních dnů. 
Zpětné omlouvání hodin nebude školou akceptováno, a to ani na základě lékařského potvrzení. V případě 
nesplnění této povinnosti bude nepřítomnost považována za neomluvenou a mohou z ní vyplývat výchovná 
opatření. Neomluvená absence je závažným porušením školního řádu. 

 Nepřítomnost žáka ve škole omlouvá zákonný zástupce. Nepřítomnost žáka může být omluvena zdravotními 
či závažnými rodinnými důvody.  

 V případě vážného podezření na zanedbávání školní docházky bude třídní učitel po projednání  
s vedením školy vyžadovat doplnění jakékoliv omluvenky od zákonného zástupce žáka razítkem lékaře (nebo 
jiným náležitým dokladem) při každé nepřítomnosti. Lékařské potvrzení razítkem je vhodné doplnit dobou 
nemoci a časem návštěvy. Zpětné omlouvání lékařem nebude akceptováno.  
O zařazení do režimu absencí podléhajících kontrole bude zákonný zástupce dítěte školou informován 
vhodným způsobem, ovšem zařazení do režimu není vázáno na souhlas zákonných zástupců. V případě, že 
zákonný zástupce toto pravidlo nedodrží, nebude nepřítomnost žáka omluvena.  
Vážné podezření na zanedbávání školní docházky vzniká, jsou-li splněny alespoň dvě z následujících 

podmínek:  

- Časté krátkodobé absence - více než 5 dnů v měsíci (netýká se žáků uvedených v §16 odst. 9 školského 

zákona).  

- Nevěrohodnost podkladů omlouvajících nepřítomnost žáka, především časté a opakované omlouvání 

absencí nevolností, bolestmi hlavy, rodinnými důvody, nebo nepřítomnost ve škole prodlužující víkend 

(opakované absence v pátek či pondělí).  

- Celkový počet omluvených hodin přesahuje 100 hodin za pololetí u žáka 1. stupně ZŠ a 120 hodin za 

pololetí u žáka 2. stupně ZŠ.  

- Časté a opakované pozdní příchody na vyučování uvedené v třídní knize. Maximální limit pro zařazení do 

režimu absence podléhající kontrole jsou více než 3 pozdní příchody v průběhu jednoho pololetí.  

- Neúčast pouze na odpoledním vyučování. Maximální limit pro zařazení do režimu absence podléhající 

kontrole jsou více než tři neúčasti na odpoledním vyučování (bez ohledu na počet hodin) v průběhu jednoho 

pololetí bez předchozí žádosti zákonného zástupce o uvolnění.  

- Porušování léčebného režimu - žák v době vyučování kontaktován policií, spatřen učitelem, jiným žákem 

(doloženo věrohodným způsobem).  

- Zákonný zástupce žáka se opakovaně nedostaví po 2 vyzváních do školy a nekomunikují s třídním učitelem. 

 Při závažném záškoláctví dítěte je třeba spolupracovat s orgánem sociálně-právní ochrany dětí (§ 6 a § 10 
odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů). 

 Předem známou nepřítomnost dítěte ve škole omluví zákonný zástupce s dostatečným předstihem a požádá 
o uvolnění před jejím započetím: 

- z jedné vyučovací hodiny příslušného vyučujícího (se souhlasem TU), 

- z jednoho až dvou dnů třídního učitele, zákonný zástupce o uvolnění žádá prostřednictvím žákovské knížky 
nebo osobně. Uvolnění dítěte z rodinných důvodů je možné maximálně dvakrát za měsíc na 1 den. Při 
častějším omlouvání z rodinných důvodů omlouvá pouze ředitelka školy. 

- ze tří a více dnů ředitele školy, který určí náhradní způsob vzdělávání žáka. I tato nepřítomnost musí být 
omluvena v omluvném listu Žákovské knížky. 

 V době vyučování je žák mladší 15 - ti let uvolněn pouze při osobním vyzvednutí zákonným zástupcem. Žáci, 
kterým již bylo 15 let, jsou uvolněni na základě písemné žádosti zákonného zástupce s náležitostmi dle vzoru 
v Žákovské knížce. Žádosti o uvolnění telefonem, SMS nebo mailem nebudou akceptovány. 

 Při souvislé neplánované nepřítomnosti přesahující dva týdny konzultuje zákonný zástupce s třídním 
učitelem zajištění optimálního průběhu vzdělávání plnění povinné školní docházky. 



 Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem žáka třídní učitel 
formou pohovoru. Je proveden zápis z pohovoru 

 Pokud počet neomluvených hodin přesáhne 10 hodin, svolává ředitel školy školní výchovnou komisi, které se 
dle závažnosti a charakteru nepřítomnosti žáka účastní: ředitel školy, zákonný zástupce, třídní učitel, 
výchovný poradce, zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí, školní metodik protidrogové prevence, 
popř. další odborníci. O průběhu a závěrech jednání školní výchovné komise se provede zápis, který 
zúčastněné osoby podepíší. Případná neúčast nebo odmítnutí podpisu zákonnými zástupci se v zápisu 
zaznamená.  

 Každá neomluvená absence v rozsahu nad 25 vyučovacích hodin je školou oznamována Odboru sociální péče 
o dítě (OSPOD) dle místa trvalého pobytu žáka a také oddělení přestupků u úřadu městského obvodu, na 
jehož územním obvodu se rodina dítěte fakticky zdržuje. Opakovanou neomluvenou absenci v témže školním 
roce či neomluvenou absenci velkého rozsahu oznamuje škola kromě OSPODu také PČR. Pokud je 
neomluvená absence oznámena na PČR, už se neoznamuje na přestupkové oddělení. Škola vždy vyrozumí 
OSPOD, uvede i sdělení, že dala podnět PČR. V případě, že policie nevyhodnotí věc jako trestný čin, sama 
oznámení o přestupku postoupí příslušnému přestupkovému oddělení. 

 Při ztrátě zájmu o docházku do zájmového kroužku je možné odhlášení jen ke konci pololetí. 

 
 


