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PRAVIDLA  OMLOUVÁNÍ  ZAMEŠKANÝCH  HODIN 

 § 50 , 561/2005 Sb. školský zákon       

 

 

 

Způsob omlouvání nepřítomnosti: 

 

1. Nepřítomnost žáka ve škole je třeba omlouvat vždy obvyklou cestou ( písemnou, ústní, 

telefonickou, ev. elektronickou poštou, ale  nejpozději do tří kalendářních dní.  Zákonný 

zástupce uvede  důvody nepřítomnosti s přibližným vymezením její délky. Pozdější omluvy 

jsou nepřípustné. Omluvenku předloží žák třídnímu učiteli hned po svém návratu do školy 

. 

 

2. V odůvodněných případech (např. často se opakující absence) může třídní učitel po 

projednání v ředitelem školy jako součást omluvenky požadovat potvrzení ošetřujícího 

lékaře. 

 

3. Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není   

    nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky. 

 

4.Předem známou nepřítomnost (lékařské prohlídky, očkování) je třeba s  předstihem alespoň    

    jednoho dne oznámit třídnímu učiteli. 

 

5.Potřebují-li rodiče uvolnit své dítě na určitou dobu z vyučování, musejí o to písemně     

      požádat. V žádosti uvedou: jméno a příjmení dítěte, třídu, kterou navštěvuje 

  dobu /čas, kdy má být dítě uvolněno, důvod nepřítomnosti a podepíší se. 

       O uvolnění žáka z vyučování pak rozhoduje podle délky absence: 

• 1 vyučovací hodin třídní učitel nebo vyučující učitel 

• 2 a více vyučovacích hodin až jeden den třídní učitel 

• 2 a více dní ředitel školy 

  Žádost o vícedenní uvolnění žáka z vyučování je třeba podat řediteli školy s dostatečným 

předstihem.  
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Neomluvené zameškané hodiny 

1. Všechny zameškané hodiny, které nebudou řádným způsobem a včas omluveny, 

hodnotí škola jako neomluvené. Neomluvená absence se považuje za závažné porušení 

školního řádu. 

2. Třídní učitelé jsou povinni absenci žáků pravidelně sledovat, ověřovat její věrohodnost 

a v případě záškoláctví neprodleně přijmout příslušná opatření: 

• 1 až 10 neomluvených hodin řeší třídní učitel se zákonným zástupcem žáka 

formou pohovoru. O pohovoru se provede zápis, který zúčastněné osoby 

podepíší. 

• při počtu 11 a více neomluvených hodin předvolá ředitel školy zákonného 

zástupce žáka před výchovnou komisi. 

• jestliže počet neomluvených hodin přesáhne 25, oznámí případ záškoláctví ředitel 

školy pověřenému obecnímu úřadu. 

3. Hodnocení chování žáka v závislosti na neomluvených zameškaných  hodinách: 

• 1 – 5 hodin ……………………......důtka třídního učitele 

• 5– 11 hodin………………………..důtka ředitele školy 

• 11 -19 hodin……………………….snížený stupeň z chování na 2. (uspokojivé) 

• 20 - více hodin………………….. ..snížený stupeň z chování na 3. (neuspokojivé) 

 

 

 

V Lomnici n. Popelkou dne 22. 02. 2020 
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