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Vážení rodiče! 

 

Vzhledem k častým nedostatkům v omlouvání absence žáka ze strany rodičů Vás upozorňujeme 

na následující právní rámec, ze kterého je škola povinna vycházet, a na důsledky, které mohou pro 

rodiče při neplnění tohoto zákona nastat: 

 

Omlouvání nepřítomnosti: 

 

1) Žádost rodičů o uvolnění žáka 

 

 Uvolnění žáka na 1 den:  třídní učitel. 

 Uvolnění žáka na 2 a více dnů: ředitel školy na základě žádosti předložené zákonným 

zástupce a schválené třídním učitelem. 

 

2) Omlouvání  absence  žáka 

Omlouvání žáků řeší školní řád, odstavec VII, článek 10: 

 „Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídatelných důvodů, je zákonný 

zástupce povinen do 24 hodin nahlásit nepřítomnost žáka a nejpozději do 3 kalendářních dnů 

žáka ve škole omluvit (telefonicky, elektronickou omluvenkou na e-mail školy nebo osobně)  

a omluvenku zanést do informačního systému Edookit. Pokud zde absence nebude omluvena, 

bude jeho absence považována za neomluvenou. Dodatečné omlouvání nelze akceptovat.  

V odůvodněných případech (opakované a časté krátkodobé absence) může škola požadovat na 

zákonném zástupci žáka úřední doklad potvrzující důvod nepřítomnosti žáka.“  

 Školský zákon svým § 50 odst. 1 stanoví, že zákonný zástupce žáka je povinen doložit 

důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku 

nepřítomnosti žáka. Pokud takto neučiní, bude žákova absence považována za 

neomluvenou a dle toho bude škola dále postupovat. 

 Všechny absence žáka omlouvají písemně zákonní zástupci žáka. V případě pochybností 

může třídní učitel vyžadovat lékařské potvrzení nepřítomnosti žáka. 

 Neomluvenou absenci do součtu 10 vyučovacích hodin řeší třídní učitel se zákonnými 

zástupci v kompetenci školy. 

 Neomluvenou absenci do součtu 25 vyučovacích hodin hlásí škola  na OSPOD  

(Odbor sociálně-právní ochrany dítěte) Frýdlant. 

 Neomluvenou absenci vyšší než 25 vyučovacích hodin oznamuje škola na OSPOD 

Frýdlant + přestupková komise (MÚ Frýdlant). 

 Neomluvenou absenci vyšší než 100 vyučovacích hodin oznamuje škola na OSPOD 

Frýdlant + Policii ČR. 

Věřím, že naší společnou snahou je zajistit kvalitní podmínky pro vzdělávání Vašeho dítěte,  

a pravidelná docházka do školy bez odůvodněných absencí je toho nezbytným předpokladem. 


