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OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ: 

 

 Neúčast žáků v hodinách významným způsobem narušuje vyučovací 

proces, proto by rodiče měli posoudit závažnost žákovi nepřítomnosti. 

 

 Pokud bude nepřítomnost známa předem, zákonný zástupce žáka 

v odůvodněných případech včas (u vícedenní absence minimálně 5 dní 

předem) požádá o uvolnění žáka z vyučování na formuláři vydaném 

školou. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje vyučující, z jednoho dne třídní 

učitel, ze dvou a více dní ředitelka školy s doporučením třídního učitele. 

Toto rozhodnutí je evidováno.  

 

 Doporučení školy: Uvolnění žáka z rodinných či jiných důvodů je vhodné 

maximálně jedenkrát za školní rok v délce jednoho týdne. 

 

 Není-li možné předvídat nepřítomnost ve výuce, je zákonný zástupce žáka 

povinen omluvit žáka ihned první den nepřítomnosti (do začátku 

vyučování). Důvodem je jasné zmapování žákova pohybu. 

 

Tel. 739 438 825 nebo 731 718 205 

 

 Poté je třeba doložit důvody nepřítomnosti ve vyučování nejpozději do 3 

kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti. Toto může zákonný zástupce 

učinit osobně, telefonicky nebo písemně. 

 

 Ihned první den po příchodu do školy žák předkládá třídnímu učiteli 

omluvenku v žákovské knížce podepsanou zákonným zástupcem. 

Omlouvání žáka jinou osobou než zákonným zástupcem příp. i lékařem, 

úřadem nebo zplnomocněnou osobou je nepřípustné. 

 

 V odůvodněných případech může škola požadovat lékařské potvrzení o 

nemoci žáka, či jiný úřední doklad potvrzující důvod nepřítomnosti.  

 

 Písemnou žádost o uvolnění (na formuláři vydaném školou) předkládají 

zástupci žáka třídnímu učiteli také v případě, potřebují-li uvolnit žáka 

během vyučování. Žák v takovém případě může odejít ze školy sám.  

 

 Nepřítomnost ve škole může být omluvena jen pro nemoc nebo 

z konkrétních vážných rodinných důvodů. Návštěvu lékaře, pokud není 
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akutní, žák absolvuje přednostně mimo stanovený rozvrh hodin. Pokud to 

není možné, bude uvolněn pouze na dobu nezbytně nutnou a vrátí se 

neprodleně zpět do školy. 

 

 U neomluvené a zvýšené omluvené nepřítomnosti žáka ověřuje výchovný 

poradce její věrohodnost. Neomluvenou absenci do součtu 10 hodin řeší 

třídní učitel se zákonným zástupcem žáka, nad 10 hodin ji řeší výchovná 

komise školy se zástupcem orgánu sociálně-právní ochrany dětí, nad 25 

hodin řeší orgán sociálně-právní ochrany dětí, dále pak Policie ČR. 

 
 


