
Dodatek č. 1. ke Klasifikačnímu řádu školy č. 3/2014 

K bodu 33- Porušení povinností žáků se přikládá bod 33. 1. Řešení neomluvené absence 

 

Řešení neomluvené absence 

 V individuálně stanovených případech (hlavně v případě časté nepřítomnosti žáka 

nasvědčující zanedbání povinné školní docházky) může škola požadovat jako součást 

omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře. 

 O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel ředitele školy a 

při omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost. 

 Neomluvenou nepřítomnost žáka ve výši 1–6 vyučovacích hodin škola řeší 

prostřednictvím osobního pohovoru se zákonným zástupcem žáka. Projedná důvod 

nepřítomnosti žáka, způsob omlouvání, upozorní zákonného zástupce na povinnost 

stanovenou zákonem a seznámí ho s možnými důsledky v případě nárůstu neomluvené 

absence. Provede se zápis pohovoru se zákonným zástupcem a uvede dohodnutý způsob 

nápravy. Pokud se absence prokáže, může žák obdržet  důtku třídního učitele. 

 

 Neomluvenou nepřítomnost žáka ve výši 6–12 vyučovacích hodin škola řeší se 

zákonným zástupcem žáka prostřednictvím výchovné komise za přítomnosti pracovníka 

školního výchovného poradce. V závažných či opakovaných případech může být k 

jednání povolán pracovník OSPOD. Při jednání se projedná důvod nepřítomnosti žáka, 

způsob omlouvání, upozorní zákonného zástupce na povinnost stanovenou zákonem a 

seznámí ho s možnými důsledky v případě nárůstu neomluvené absence. Provede se 

zápis pohovoru se zákonným zástupcem a uvede dohodnutý způsob nápravy. Pokud se 

absence prokáže, může být žák na konci příslušného pololetí hodnocen sníženou 

známkou z chování - 2 - uspokojivé. 

 

 Neomluvenou nepřítomnost žáka ve výši nad 12 hodin škola řeší se zákonným 

zástupcem žáka prostřednictvím výchovné komise za přítomnosti pracovníka školního 

poradenského pracoviště. V závažných či opakovaných případech může být k jednání 

povolán pracovník OSPOD. Při jednání se projedná důvod nepřítomnosti žáka, způsob 

omlouvání, upozorní zákonného zástupce na povinnost stanovenou zákonem a seznámí 

ho s možnými důsledky v případě nárůstu neomluvené absence. Provede se zápis 

pohovoru se zákonným zástupcem a uvede dohodnutý způsob nápravy. Pokud se 

absence prokáže, může být žák na konci příslušného pololetí hodnocen sníženou 

známkou z chování - 3 - neuspokojivé.  

 



 Pokud neomluvená absence žáka přesáhne 25 hodin, zašle ředitel školy neprodleně 

oznámení o pokračujícím záškoláctví na OSPOD (podle ohlašovací povinnosti,  

která vychází z platné školské legislativy. 

 

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

rozhodnutím správního orgánu postiženi pro přestupek, posílá ředitel školy druhé hlášení o 

zanedbání školní docházky příslušnému oddělení PČR a kopii na OSPOD. 
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