PŘÍLOHA – pravidla pro omlouvání absence
1. Předem známá absence
- Jeden ze zákonných zástupců žáka či zletilý žák je povinen nahlásit absenci žáka
jeho třídnímu učiteli, a to minimálně jeden den předem (osobně, emailem apod.).
- Pokud žák potřebuje odejít dříve z vyučování:
o mladší 18 let: žák je povinen přinést svému třídnímu učiteli vyplněnou
propustku podepsanou jedním ze zákonných zástupců (propustka je ke
stažení na webu školy)
o starší 18 let: žák je povinen informovat o svém odchodu třídního učitele
2. Předem známá dlouhodobá absence
- Jestliže by měla být nepřítomnost žáka ve škole delší než dva vyučovací dny, je žák
povinen předat písemnou žádost třídnímu učiteli, který ji postoupí na ředitelství školy.
Žádost se podává s týdenním předstihem a obsahuje zdůvodnění, příp. vyjádření
ostatních vyučujících.
3. Nenadálá absence (nemoc)
- Žák mladší 18 let: První den začátku absence žáka musí jeden ze zákonných
zástupců neprodleně informovat třídního učitele (email, SMS, telefonicky), příp.
kancelář školy.
- Žák starší 18 let: Žák je povinen první den absence informovat třídního učitele o své
nepřítomnosti.
4. Nevolnost v průběhu vyučování
- Žák mladší 18 let: Pokud žák potřebuje opustit školu v průběhu vyučování, např.
z důvodu náhlé nevolnosti, musí zkontaktovat svého zákonného zástupce, který
požádá o souhlas třídního učitele nebo jeho zástupce. Žák nesmí opustit školu bez
vědomí vyučujícího.
- Žák starší 18 let: Žák požádá o uvolnění svého třídního učitele.
5. Pozdní příchody
- Při pozdním příchodu na první hodinu z důvodu zpoždění dopravy je žák povinen
předat třídnímu učiteli řádnou zpožděnku.
- Žákům se bez postihu toleruje zaspání maximálně 3x za pololetí (nutno zapsat do
omluvného listu).
- Pokud žák dorazí na vyučovací hodinu s více než dvaceti minutovým zpožděním,
počítá se mu automaticky absence celé hodiny, která musí být poté řádně omluvena
v omluvném listu.
- Pokud žák dorazí na vyučovací hodinu pozdě, avšak s méně než dvaceti minutovým
zpožděním, počítá se mu pozdní příchod. V případě, že žák bude mít 3 pozdní
příchody za pololetí, uděluje se mu kázeňské opatření počínající napomenutím
třídního učitele.
6. Způsob omlouvání absencí
- S výjimkou pozdních příchodů omluvených formou zpožděnky musí být veškerá
absence žáka ve škole řádně omluvena v omluvném listu.
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Žák je povinen omluvit svou absenci nejpozději do tří dnů od svého návratu do školy.
Rodinné důvody mohou být důvodem absence maximálně 2x za pololetí.

7. Důsledky při nedodržování výše zmíněných pravidel
- Opustí-li žák školu bez omluvy, následuje postih ve formě kázeňského opatření,
počínajícího důtkou třídního učitele.
- Omluví-li žák svou absenci pozdě, následuje postih ve formě neomluvených hodin a
následného kázeňského opatření, počínajícího důtkou ředitele školy. Ve zvlášť
závažných případech je možno přikročit i ke snížené známce z chování,
podmínečnému či úplnému vyloučení žáka ze studia.
- Neomluvenou nepřítomnost nepřesahující 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným
zástupcem nezletilého žáka nebo se zletilým žákem třídní učitel, při počtu
neomluvených hodin vyšším než 10 svolá ředitel školy výchovnou komisi.
- Přesáhne-li neomluvená absence 25 vyučovacích hodin, zašle ředitel školy oznámení
o pokračujícím záškoláctví příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
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