
Interní příkaz ředitele školy č.1 / 2019-2020 

Dodatek ke školnímu řádu pro školní rok 2019 – 2020 
 

Omlouvání absence zletilých žáků 
 

1. Uvolňování z vyučování 

a) Odchod ze školy v průběhu vyučování je nutno předem oznámit třídnímu   

 profesorovi nebo jeho zástupci, popř. zástupci ředitele školy a prokázat se 

 vrátné školy uvolněním v omluvném listě potvrzeným učitelem, který žáka 

 uvolnil.Odejde-li žák ze školy bez vědomí uvedených vyučujících, 

 zameškané hodiny nebudou omluveny. 

 

b) Je-li  žákovi známo, že v následujícím dni bude nepřítomen ve škole 

(osobní důvody, lékařské vyšetření apod.) předem se omluví třídnímu 

profesorovi nebo jeho zástupci. Neučiní-li tak, zameškané hodiny nebudou 

omluveny. 

              

c) Pokud je žákovi předem známo, že bude ve škole nepřítomen více jak 

jeden den, požádá o uvolnění z vyučování ředitele školy. Neučiní-li tak,  

zameškané hodiny nebudou omluveny. 

 

2. Oznámení nepřítomnosti ve škole z důvodů, které nebyly předem známy 

Nemůže-li se žák dostavit do školy, oznámí tuto skutečnost neprodleně (tentýž den, 

kdy se nedostavil do školy) třídnímu profesorovi. Neučiní-li tak, zameškané hodiny 

nebudou omluveny. 

 

3. Omlouvání absence 

a) Žák omlouvá zameškané hodiny neprodleně po příchodu do školy, a to 

prostřednictvím omluvného listu třídnímu profesorovi. Neučiní-li tak, 

zameškané hodiny nebudou omluveny. 

b) Byl-li žák u lékaře, doloží tuto skutečnost razítkem lékaře, popřípadě uvede do 

omluvného listu adresu ordinace, jméno lékaře a telefonní číslo do ordinace. 

 

4. Pozdní příchod 

Za pozdní příchod se považuje příchod do vyučovací hodiny maximálně 25 minut po 

zahájení hodiny, delší absence je považována za 1 zameškanou hodinu. 

Postihy za pozdní příchod: 

3 – důtka třídního učitele 

6 – důtka ředitele školy 

9 a více – řeší pedagogická rada (možnost podmíněného i nepodmíněného vyloučení) 

 

5. Častá absence zdůvodňovaná nevolností nebo vyšetřením u lékaře bude posuzována 

individuálně podle uvážení třídního profesora. V případě nutnosti může třídní profesor 

vyžadovat, aby byl jakýkoli zdravotní důvod vedoucí k časté absenci doložen 

vyjádřením lékaře. 

 

Tento interní příkaz nabývá účinnosti dne 2.9.2019. 

 

V Praze dne 30.8. 2019     RNDr. Jan Peřina 

            ředitel školy 


