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Příloha č. 2 
 

Omlouvání absence 

 
1. Školní docházku (omluvenou i neomluvenou nepřítomnost) žáků své třídy eviduje třídní učitel. 

2. Omlouvání absence rozhoduje třídní učitel. Pouze v případech, kdy délka předem známé 

absence může ohrozit uzavření klasifikace žáka v řádném termínu, požádá třídní učitel             

o rozhodnutí ředitelku školy. 

3. O neomluvené i zvýšené omluvené absenci informuje třídní učitel pracovníky školního 

poradenského pracoviště (školního psychologa či výchovného poradce).  

4. Nepřítomnost nezletilého žáka omlouvá zákonný zástupce žáka. Zákonný zástupce či osoba 

pobírající na nezletilého žáka ekonomické zvýhodnění může omluvit třídnímu učiteli absenci 

trvající nejvýše 3 dny.  

5. Přesáhne-li nepřítomnost nezletilého žáka tři po sobě následující dny vyučování, může škola 

požadovat předložení lékařského potvrzení, a to pouze jako součást omluvenky vystavené 

zákonným zástupcem.  

6. V případě časté nepřítomnosti nasvědčující zanedbávání školní docházky bude škola požadovat 

jako součást omluvenky lékařské potvrzení i v případě kratší absence.  

7. Zletilý žák omlouvá svou absenci sám. Přesáhne-li nepřítomnost zletilého žáka tři po sobě 

následující dny vyučování, může škola požadovat předložení lékařského potvrzení, a to jako 

součást omluvenky. V případě časté nepřítomnosti nasvědčující zanedbávání školní docházky 

bude škola požadovat jako součást omluvenky lékařské potvrzení či potvrzení úřadu při každé 

žákově absenci. 

8. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů jemu předem známých (týká se i akcí školy), 

písemně požádá třídního učitele o uvolnění z vyučování. Nemůže-li se žák zúčastnit některé 

vyučovací hodiny, omlouvá se ústně třídnímu učiteli a vyučujícímu příslušného předmětu. 

9. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které mu předem nebyly známy, je povinen 

oznámit důvod své nepřítomnosti neprodleně (telefonicky, e-mailem, prostřednictvím 

omlouvání absence v Bakaláři), nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti 

třídnímu učiteli. Za nezletilého žáka provede toto oznámení jeho zákonný zástupce. 

10. Žák navštěvuje lékaře v době vyučování jen v nutném případě a na nezbytně nutnou dobu. 

11. V případě absence trvající 30 dnů a déle je žák povinen dokládat omluvenky třídnímu učiteli 

průběžně – vždy do 3 pracovních dnů po uplynutí každých 30 dnů absence žáka. 

12. Písemnou omluvu své nepřítomnosti doloží žák okamžitě po nástupu do školy. 

13. Jestliže se žák, který splnil povinnou školní docházku, neúčastní po dobu nejméně  

5 vyučovacích dnů vyučování a jeho účast není omluvena, vyzve ředitelka školy písemně 

zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody 

žákovy nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělání 

zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod 

nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem 

přestává být žákem školy (§68 zákon č. 561/2004 Sb.) 

14. Neomluvenou nepřítomnost: 
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• od 3 do 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem žáka třídní učitel formou 

pohovoru; 

• nad 10 vyučovacích hodin řeší ředitelka školy svoláním výchovné komise. Ta je 

složena z ředitelky školy, třídního učitele a nejméně jednoho člena školního 

poradenského pracoviště. Zákonný zástupce žáka je pozván doporučeným dopisem 

• přesahující 25 hodin ředitelka školy oznámí bezodkladně příslušnému orgánu sociálně-

právní ochrany dětí jako záškoláctví. Tato ohlašovací povinnost vychází z platné právní 

úpravy (§10 zákon č. 359/1999 Sb.) 

15. V případě opakovaného záškoláctví posílá ředitelka školy oznámení Policii ČR. 

16. Výchovná opatření, kterými lze neomluvenou absenci nebo pozdní omlouvání absence 

postihnout, jsou: 

• napomenutí třídního učitele 

• důtka třídního učitele 

• důtka ředitele školy 

• podmíněné vyloučení ze studia  

• vyloučení ze studia  

17. V případě neomluvené absence a neomluvených pozdních příchodů platí zpravidla tato 

výchovná opatření: 

 

Přestupky Výchovné opatření

1 den bez ohledu na počet hodin důtka ředitele školy 

do 5 vyučovacích hodin důtka ředitele školy 

5 - 10 vyučovacích hodin 2 stupeň z chování

10-25 vyučovycích hodin 3. stupeň z chování

nad 25 hodin podmíněné vyloučení ze školy

nad 5 vyučovacích dnů vyloučení ze studia

3-4 pozdní příchody důtka třídního učitele

5-7 pozdních příchodů důtka ředitele školy 

8-10 pozdních příchodů 2. stupeň z chování

11-14 pozdních příchodů 3. stupeň z chování

nad 15 pozdních příchodů podmíněné vyloučení ze školy  
 

Vždy je na třídním učiteli či řediteli školy, aby zvážil závažnost přestupku a tomu přizpůsobil 

výběr výchovného opatření. 

 

 

 

 

 

         …………………………….........

                  Mgr. Šárka Staníčková 

                     ředitelka gymnázia 

 

 

 

 


