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5. Docházka do školy, uvolňování z vyučování 

 

13. V případě, že žákova absence dosáhne v klasifikačním období 80 hodin (výjimku 
z tohoto počtu může povolit pouze ředitelka školy např. z  důvodu reprezentace ČR), 
bude jeho další nepřítomnost ve výuce dokládána také lékařským potvrzením, 
případně jiným hodnověrným dokladem (potvrzením PČR, dokladem o zpoždění 
dopravního spoje apod.), a to až do konce daného školního roku. Tyto doklady jsou 
pouze součástí běžné omluvenky, kterou vždy dokládá zákonný zástupce nezletilého 
žáka, popř. žák zletilý či žák s přiznanou svéprávností. Toto opatření proti vysoké 
absenci zapíše třídní učitel do třídní knihy a zároveň vyrozumí o tomto opatření a to 
včetně data, od kterého opatření platí pomocí zprávy v  IS Škola online žáka i jeho 
zákonného zástupce žáka, jestliže se jedná o žáka nezletilého. Tímto postupem se 
škola nezbavuje povinnosti postupovat podle metodického pokynu MŠMT k  prevenci 
záškoláctví a projednávat neomluvené absence či vysoké absence na jednáních 
k tomu svolaných. Nepřítomnost žáka ve škole, která nebude omluvena v souladu 
s tímto školním řádem, bude vyhodnocena jako neomluvená. 

 

 

VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ 

Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. 

Třídní učitel nebo ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo z podnětu 
ostatních vyučujících (příp. jiných osob) udělit pochvalu nebo jiná ocenění: 

 pochvala třídního učitele 

 pochvala ředitelky školy. 
Udělení pochvaly TU je možné z iniciativy TU nebo na návrh vyučujících, udělení 
pochvaly ředitelky školy či jiné ocenění je nutné vždy projednat s ředitelkou školy. 

Při porušení povinností stanovených Školním řádem lze dle závažnosti uložit žákovi 
kázeňská opatření: 

 napomenutí třídního učitele 
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 důtku třídního učitele 

 důtku ředitelky školy. 
 

Při porušení povinností stanovených Školním řádem lze dle závažnosti žáka: 

 podmíněně vyloučit ze studia 

 vyloučit ze studia. 
V rozhodnutí o podmíněném vyloučení ze studia stanoví ředitelka školy zkušební 
lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty 
dalšího porušení povinností stanovených Školním řádem, může ředitelka školy 
rozhodnout o jeho vyloučení. 

O udělených či uložených výchovných opatřeních a jejich důvodu uvědomí třídní 
učitel, resp. ředitel školy zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, a to 
prokazatelným způsobem. Písemné podklady tohoto oznámení připraví třídní učitel. 
Výchovná opatření zaznamená třídní učitel do příslušné dokumentace školy a 
v písemné podobě se zakládají do osobního spisu žáka. 

Žák, který dosáhl v průběhu klasifikačního období více než 20ti neomluvených hodin 
může být ze školy podmínečně vyloučen. 
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