Výňatek ze školního řádu – OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ
1. Ţák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo pokynů vyučujících.
2. Před ukončením vyučování ţáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez
vědomí vyučujících. V době mimo vyučování ţáci zůstávají ve škole jen se svolením
vyučujících a pod jejich dohledem.
3. Podmínky pro uvolňování a omlouvání neúčasti ţáka ve vyučování stanoví školní řád
následovně. Odchod ţáka z vyučování před jeho ukončením je moţný pouze na základě
písemné omluvy rodičů, kterou ţák předloţí příslušnému vyučujícímu hodiny (při uvolnění
na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli (při uvolnění na více neţ jednu hodinu).
4. Zákonný zástupce ţáka je povinen oznámit důvody nepřítomnosti ţáka ve vyučování jiţ
první den nepřítomnosti ţáka ve škole - písemně nebo telefonicky (§22, §50 a §67 zákona č.
651/2004 Sb.) Po návratu ţáka do školy musí zákonní zástupci nejpozději třetí kalendářní den
na omluvném listu v ţákovské kníţce doloţit důvody nepřítomnosti s přesným vymezením
její délky. Pozdější omluvy jsou v rozporu se zákonem a tedy nepřípustné.
Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců ţáka. Při podezření na neomluvenou
absenci si třídní učitel nebo jiný vyučující můţe vyţádat prostřednictvím zástupců ţáka
lékařské potvrzení. Při dlouhodobé absenci známé předem škola vyţaduje od rodičů předem
písemnou omluvu absence (např. rodinné rekreace). Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje
příslušný vyučující, na delší dobu uvolňuje třídní učitel, na více neţ jeden vyučovací den
uvolňuje ředitel školy na základě písemné ţádosti zákonných zástupců.
5. Ředitel školy můţe ze zdravotních nebo jiných závaţných důvodů uvolnit ţáka na ţádost
jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí
náhradní způsob vzdělávání ţáka v době vyučování tohoto předmětu.
Doplněk ke školnímu řádu (třídní učitelé a vyučující na II.stupni jej vyuţijí v případech
odůvodněných,tzn.ţe bude podezření na záškoláctví nebo při větším mnoţství jednodenních
nepřítomností ţáků především ve vyšších ročnících ZŠ,v případě klasifikace pouţijí dodatek
při dlouhodobém zhoršení vztahu ke školní práci především u ţáků IX.tříd)
Omlouvání nepřítomnosti žáků
1. zdravotní problémy, nemoc(bolesti hlavy ,nevolnost, atd.), kterou rodiče neřeší
návštěvou lékaře – rodiče omluví ten den ráno telefonicky (565532204) a ţák
bude mít nepřítomnost po návratu do školy písemně omluvenou rodičem v ŢK –
jedná se o jednodenní nepřítomnost
2. v případě vícedenní nepřítomnosti ze zdravotních důvodů a nemoc bude škola
vyţadovat omluvenku v ŢK potvrzenou lékařem
3. jiné důvody nepřítomnosti ţáka ve škole (jsou vţdy předem známy) budou
školou omluveny pouze v případě, kdyţ rodič o uvolnění ţáka poţádá písemně
předem
4. za svévolné opuštění školní budovy v průběhu dopolední výuky bez vědomí
třídního učitele a vyučujícího a nedostavení se na odpolední vyučování bude
automaticky sníţena známka z chování.
Třídní učitel má právo podle uváţení si pravdivost omluvenky a věrohodnost podpisu rodiče
ověřit telefonicky u podepsaného zákonného zástupce.

