
OMLOUVÁNÍ  NEPŘÍTOMNOSTI  ŽÁKA  A  JEHO  UVOLŇOVÁNÍ 

  

■ Důvod nepřítomnosti ve vyučování jsou povinni zákonní zástupci žáka nahlásit škole do 3 

dnů. Třídní učitel není povinen omluvu vymáhat, nebude-li absence omluvena včas, bude 

považována za neomluvenou. Zákonní zástupci omluví nepřítomnost na omluvném listu 

v žákovské knížce. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců. Tuto omluvenku předloží 

žák třídnímu učiteli.   

 

■ V odůvodněných a individuálně stanovených případech při často opakující se absenci (více 

než 80 zameškaných hodin za 1 pololetí) žáka ve škole může třídní učitel vyžadovat od 

zákonného zástupce lékařské potvrzení zdůvodňující jeho nepřítomnost. Toto potvrzení nebude 

vyžadováno při dlouhodobé nemoci žáka. 

 

■ Všechny hodiny, ve kterých není žák přítomen ve škole, jsou omluveny pouze tehdy, jsou-li 

škole sděleny důvody nepřítomnosti průkazným způsobem (tj. v žákovské knížce).  

 

■ Škola může uvolnit žáka z vyučování na určitou dobu na základě písemné žádosti rodičů. 

 

■ Z vyučovací hodiny, na jeden až tři dny uvolňuje třídní učitel, na delší dobu ředitel školy na 

základě žádosti zákonných zástupců a s doporučením třídního učitele. Zákonní zástupci zajistí 

doplnění a doučení zameškaného učiva.  

 

■ Na základě žádosti zákonných zástupců žáka může ředitel rozhodnout o uvolnění žáka z 

výuky některého z vyučovacích předmětů.  

 

■ Musí-li žák ze závažných důvodů opustit školní budovu během vyučování, vyžádá si předem 

svolení třídního učitele, kterému předloží písemnou žádost zákonných zástupců o uvolnění. V 

případě nepřítomnosti třídního učitele rozhodne o uvolnění vyučující příslušné hodiny.  

 

■ O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti žáka informuje třídní učitel výchovného 

poradce, který tyto údaje vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její 

věrohodnost. Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným 

zástupcem žáka třídní učitel. Při počtu neomluvených hodin nad 10 hodin řeší situaci společně 

s výchovným poradcem, případně dalšími osobami. V případě, že neomluvená nepřítomnost 

žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy zašle bezodkladně oznámení o záškoláctví příslušnému 

orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu. Neomluvená absence 

bude vždy podle její výše a s přihlédnutím k individuálním příčinám absence postižena 

kázeňskými opatřeními ve škole či sníženou známkou z chování.  

 

■ V případě opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku, pokud již byli zákonní zástupci 

pravomocným rozhodnutím správního orgánu postiženi, je třeba podstoupit v pořadí již druhé 

hlášení o zanedbání školní docházky Policii ČR, kde bude případ řešen jako trestní oznámení 

pro podezření spáchání trestného činu ohrožení mravní výchovy mládeže.  

   

 


