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PRAVIDLA PRO OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ 
příloha školního řádu č. 3 

 
 

1. Definice neomluvených hodin 

Neomluvené hodiny – hodiny, které nejsou zákonnými zástupci omluveny do tří kalendářních dnů od 

skončení nepřítomnosti žáka ve škole. Za neomluvenou hodinu se počítá i neomluvený pozdní příchod 

do hodiny.  

 

2. Definice přestupku 

Záškoláctví je přestupek, kterým žák úmyslně zanedbává školní docházku. Je chápáno jako porušení 

školního řádu, současně jde o porušení školského zákona 561/2004 Sb., který vymezuje povinnou 

školní docházku a povinnost žáků do školy chodit řádně a včas. 

 

3. Hodnocení počtu neomluvených hodin 

• 1–2 neomluvené hodiny – napomenutí třídního učitele  

• 3–6 neomluvených hodin – důtka třídního učitele  

• 7–13 hodin – důtka ředitelky školy  

• 14–30 hodin – 2. stupeň z chování  

• 31 a více neomluvených hodin – 3. stupeň z chování   

 

Před udělením snížené známky z chování za neomluvené hodiny zjistí třídní učitel důvod žákovy 

neomluvené nepřítomnosti. V odůvodněných případech nebude neomluvená absence řešena podle 

této přílohy školního řádu.  

Typ uloženého kázeňského opatření je dán závažností jednání, neplatí pravidlo posloupnosti od 

„napomenutí k důtkám“.  
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4. Povinnosti zákonného zástupce 

• Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování    nejpozději 

do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka – v Edookitu, e-mailem nebo 

telefonicky. Po návratu žáka do školy musí být absence omluvena do 3 kalendářních dnů po   

skončení absence.  

• Pokud nebude absence omluvena nejpozději do 3 kalendářních dnů po návratu žáka do školy, 

jsou tyto hodiny neomluvené. Dodatečné omluvenky třídní učitel po zákonných zástupcích 

nevyžaduje. 

• Při předem známé absenci (např. rodinná rekreace, sportovní soustředění, rodinné důvody, 

lékařské ošetření apod.) informuje zákonný zástupce žáka třídního učitele o nepřítomnosti 

předem. Při delší odůvodněné nepřítomnosti musí zákonný zástupce požádat o uvolnění 

z výuky ředitelku školy. 

I tato nepřítomnost musí být však řádně omluvena (e-mailem, telefonicky nebo v Edookitu) do 

tří kalendářních dnů po návratu žáka do školy.      

• Přesáhne-li nepřítomnost žáka ve škole tři dny, může škola požadovat, považuje-li to za 

nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci příslušným praktickým lékařem žáka, 

popř. ošetřujícím lékařem nebo klinickým psychologem. … Ve výjimečných případech 

(především v případě časté nepřítomnosti žáka nasvědčující zanedbávání povinné školní 

docházky), může škola požadovat potvrzení ošetřujícího lékaře, popř. příslušného praktického 

lékaře nebo klinického psychologa, i v případě nepřítomnosti kratší než tři dny. 

• V individuálně stanovených případech (především v případě časté nepřítomnosti žáka 

nasvědčující zanedbávání školní docházky) může škola požadovat jako součást omluvenky 

potvrzení ošetřujícího lékaře, resp. praktického lékaře pro děti a dorost, o nemoci žáka. 

• Školy a zdravotnická zařízení, tedy i praktičtí lékaři pro děti a dorost, jsou v souladu s § 10 odst. 

4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, povinni oznamovat orgánu sociálně-

právní ochrany dětí skutečnosti nasvědčující tomu, že se v konkrétních případech jedná o děti, 

na něž se sociálně-právní ochrana zaměřuje (o děti, které vedou zahálčivý nebo nemravný život 

spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku; o děti, jejichž rodiče neplní 

povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nebo tato práva nevykonávají či jich 

zneužívají apod.).  
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5. Povinnosti školy 

• O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel výchovného poradce, 

který tyto údaje vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost. 

Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem žáka 

třídní učitel formou pohovoru, na který je zákonný zástupce nebo pozván přes elektronickou 

žákovskou knížku a obyčejným dopisem. Projedná důvod nepřítomnosti žáka a způsob 

omlouvání jeho nepřítomnosti a upozorní na povinnost stanovenou zákonem. Seznámí 

zákonného zástupce s možnými důsledky v případě nárůstu neomluvené nepřítomnosti. 

Provede zápis z pohovoru, do něhož uvede způsob nápravy dohodnutý se zákonným 

zástupcem. Zákonný zástupce zápis podepíše a obdrží kopii zápisu. Případné odmítnutí podpisu 

nebo převzetí zápisu zákonným zástupcem se do zápisu zaznamená. 

• Během období, kdy škola vyhodnocuje neomluvenou nepřítomnost, může ředitelka školy 

v zájmu zjištění pravé příčiny záškoláctví žáka a jejího odstranění požádat o spolupráci 

odborníky z oblasti pedagogicko-psychologického poradenství, popř. orgány sociálně-právní 

ochrany dětí.  

• Při počtu neomluvených hodin nad 10 hodin svolává ředitelka školy školní výchovnou komisi, 

které se dle závažnosti a charakteru nepřítomnosti žáka účastní: ředitelka školy, zákonný 

zástupce, třídní učitel, výchovný poradce, zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí, školní 

metodik prevence, popř. další odborníci. 

• Pozvání zákonných zástupců na jednání školní výchovné komise se provádí přes elektronickou 

žákovskou knížku a dopisem. O průběhu a závěrech jednání školní výchovné komise se provede 

zápis, který zúčastněné osoby podepíší. Případná neúčast nebo odmítnutí podpisu zákonnými 

zástupci se v zápisu zaznamená. Každý účastník jednání obdrží kopii zápisu. 

• V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, ředitelka školy zašle 

bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému 

orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Tato ohlašovací povinnost vychází z platné právní úpravy.  

• V případě opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku, pokud již byli zákonní zástupci 

pravomocným rozhodnutím správního orgánu postiženi pro přestupek podle ustanovení 

zákona, je třeba postoupit v pořadí již druhé hlášení o zanedbání školní docházky Policii ČR, 

kde bude případ řešen jako trestní oznámení pro podezření spáchání trestného činu ohrožení 

mravní výchovy mládeže1.  

 

                                                 
1 § l67, § l68 a § 217 odst. 1 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

   § 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 
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6. Práva školy 

Ředitelka 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 ředitelka školy 

uvolní žáka na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti  

a dorost nebo odborného lékaře. Na první a poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se 

souhlasem zákonného zástupce bez náhrady.    

Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, 

stanoví ředitelka školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo může povolit 

vzdělávání podle individuálního plánu podle § 18   školského zákona.   

 

 

 

 


