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  Pravidla omlouvání  
  nepřítomnosti žáků v době výuky  

  ve školním roce 2020/2021 

 

 

 

 

§ 67 Školského  zákona - č. 561/2004 Sb. 

Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen doložit důvody 
nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho 
nepřítomnosti. 

- 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 (vzor žádosti je k dispozici na webových 
stránkách) 

- podmínky pro omlouvání neúčasti žáka ve vyučování a pro uvolňování žáka z vyučování 
stanoví školní řád 

 

Výpis specifikace pravidel omlouvání 

- v den nepřítomnosti žáka ve škole rodič nebo zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák sdělí 
tuto skutečnost (důvod nepřítomnosti) elektronicky emailem na absence@skoladesign.cz 
do 8,00 hod. a to v případě několikahodinové nepřítomnosti, jednodenní, příp. vícedenní 
nepřítomnosti.  

- v případě, že škola není informována o nepřítomnosti žáka ve škole, v den nepřítomnosti 
žáka ve vyučování zašle škola zprávu elektronicky o nepřítomnosti žáka zákonnému zástupci 
nezletilého žáka nebo určené osobě u zletilého žáka  

- po ukončení nepřítomnosti žáka ve vyučování žák neprodleně předloží v kanceláři 
Studijního oddělení (Ing. Lence Hanzlové, Ing. Radaně Urbanové) k nahlédnutí omluvný list 
s omluvenkou od zákonného zástupce nezletilého žáka (zletilého žák) nebo potvrzení od 
lékaře (potvrzení od správního úřadu, potvrzení jiného subjektu, které definuje důvod 
nepřítomnosti žáka ve vyučování).  

- v případě, že žák tak neučiní, nepřítomnost žáka ve vyučování bude považována za 
neomluvenou  

- v případě nepřítomnosti z rodinných důvodů 5 a více pracovních dní, je třeba podat 
předem žádost o uvolnění z vyučování (vzor žádosti je k dispozici na webových stránkách) 

- v případě distanční výuky je účast na této výuce povinná a případná neúčast musí řádně 
omluvena dle pravidel výše 
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Kázeňská opatření za neomluvenou nepřítomnost žáka 

 

Počet neomluvených hodin Kázeňské opatření 

1 - 10 hod. Napomenutí třídního učitele 

11 - 30 hod. Písemná důtka třídního učitele 

31 - 60 hod. Písemná důtka ředitele školy 

61 – 100 hod. Podmíněné vyloučení ze studia 

101 a více hodin Vyloučení ze studia 

       

 


