Omlouvání nepřítomnosti žáka
Výňatek ze školního řádu
1.4 Omlouvání nepřítomnosti ve vyučování
1.4.1 Nepřítomnost žáků ve škole může být omluveny jen pro nemoc, neodkladnou
návštěvu lékaře nebo ze závažných důvodů.
1.4.2 Uvolnění z předem známých vážných důvodů (mimo náhlé onemocnění žáka)
v délce dvou dní může v odůvodněných případech omluvit třídní učitel, vícedenní
nepřítomnost omlouvá ředitel školy. Rodiče žáků informují o nepřítomnosti žáka ze
závažných důvodů třídního učitele, popř. ředitele školy pokud možno předem.
1.4.3 Žák navštěvuje lékaře v době vyučování jen v nutném případě a po dobu
nezbytně potřebnou pro léčebný úkon. Nepřítomnost ze zdravotních důvodů
dokládá žák omluvenkou v žákovské knížce. O nepřítomnosti informují rodiče
osobně, písemně nebo telefonicky školu.
1.4.4 Nebude-li důvod nepřítomnosti žáka řádně a prokazatelně doložen
omluvenkou do tří pracovních dnů od počátku jeho nepřítomnosti, bude absence
hodnocena jako neomluvená podle § 50 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.
1.4.5 Opustí-li žák bez písemné omluvenky rodičů a bez předchozí omluvy třídnímu
učiteli, vyučujícímu nebo řediteli školy vyučování v jeho průběhu, bude jeho absence
považována za neomluvenou a řešeno ve spolupráci s orgány péče o dítě.
1.4.6 Nepřítomnost žáka mohou zákonní zástupci oznámit škole telefonicky
(581711031), na e-mailovou adresu školy (zsdrevohostice@zsdrevohostice.cz),
osobně nebo písemně volnou formou na adresu školy Školní 355, 751 14
Dřevohostice. Omlouvají ji vždy zápisem v žákovské knížce (omluvný list).

Výňatky ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
§ 22
Povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků
(1) Žáci a studenti jsou povinni
a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat,
b) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví
a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
c) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními
předpisy a školním nebo vnitřním řádem.
(3) Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni
a) zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení,
b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných
otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka,
c) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte
nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami
stanovenými školním řádem,
e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou
podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.

§ 50
(1) Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději
do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Podmínky pro uvolňování žáka z
vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví školní řád.
(2) Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho
zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní
způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel
školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího lékaře nebo odborného
lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného
zástupce bez náhrady.
(3) Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit
vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo
mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu podle § 18. Zákonný
zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky.
§ 67
(1) Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti
žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti.
(2) Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zcela
nebo zčásti z vyučování některého předmětu; žáka se zdravotním postižením může také uvolnit z
provádění určitých činností, popřípadě rozhodnout, že tento žák nebude v některých předmětech
hodnocen. Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa.
V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení
registrujícího lékaře nebo odborného lékaře. Žák není z předmětu, z něhož byl zcela uvolněn,
hodnocen.
(3) Podmínky pro omlouvání neúčasti žáka ve vyučování a pro uvolňování žáka z vyučování
stanoví školní řád.

