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A. POSTUP ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKA PŘI OMLOUVÁNÍ JEHO
NEPŘÍTOMNOSTI VE VYUČOVÁNÍ
Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve
vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem (zákon 561/2004).
1. Zákonný zástupce žáka je povinen oznámit důvody nepřítomnost svého dítěte ve
vyučování ihned třídnímu učiteli (telefonicky, SMS, e-mailem), následně pak, do tří dnů po
návratu žáka do školy, písemně v žákovském deníku.
2. Omluva je platná pouze od zákonných zástupců žáka. Škola může v případech častější
absence vyžadovat potvrzení od lékaře. U problémových žáků lze omlouvání lékařem
dohodnout s odborem sociální péče.
3. O mimořádné uvolnění žáka žádají rodiče předem. Dva dny omlouvá třídní učitel, dobu
delší než dva dny omlouvá ředitel školy. Žádost podávají zákonní zástupci žáka řediteli
školy, prostřednictvím třídního učitele, na formuláři, který se nachází na webových stránkách
školy.
4. Pokud má třídní učitel přesvědčivé důkazy o záškoláctví, nemusí uznat omluvenku
zákonných zástupců nebo ji eviduje jako „skryté záškoláctví“. V případě opakování škola
informuje oddělení sociálně právní ochrany dětí. Všechny tyto skutečnosti třídní učitel
nejprve projedná se zákonnými zástupci žáka a sepíše záznam, informuje výchovného
poradce a metodika prevence.
B. POSTUP ŠKOLY PŘI ŘEŠENÍ NEOMLUVENÉ ABSENCE ŽÁKA
1. O zvýšené či neomluvené absenci informuje písemně třídní učitel výchovného poradce a
školního metodika prevence.
2. Neomluvenou absenci do součtu 10 hodin projednává třídní učitel se zákonným
zástupcem žáka formou pohovoru. Třídní učitel projedná důvod nepřítomnosti žáka se
zákonným zástupcem a upozorní ho na povinnost omlouvání stanovenou zákonem. Provede
zápis z pohovoru, do něhož uvede způsob nápravy dohodnutý se zákonným zástupcem žáka.
3. Při více jak 10 neomluvených hodinách je povinností školy svolat výchovnou komisi,
které se zúčastní vedení školy, školní metodik prevence nebo výchovný poradce, třídní učitel
a zákonný zástupce žáka. Může být přizván i zástupce odboru sociální péče.
O průběhu jednání se provede zápis.
4. V případě, že neomluvená absence žáka přesáhne 25 hodin, je škola povinna informovat
orgán sociálně právní ochrany dětí.
5. V případě opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku, následuje hlášení o
zanedbání školní docházky Policii ČR. /trestní zákoník, zákon č.40/2009 Sb.,
Část druhá, Hlava IV– Trestné činy proti rodině a dětem/
6. V případě neomluvené absence bude žákovi uděleno kázeňské opatření dle Školního řádu
školy.
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