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Vážení rodiče, 

po negativních zkušenostech z minulých let jsme se rozhodli připomenout Vám touto cestou 

povinnosti zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků především v otázce omluv. Berte na vědomí, 

prosím, že pokud dítě neomluvíte včas v souladu se školským zákonem (č. 561/2004 Sb.), načítají 
se žákům neomluvené hodiny. 
 

 1. Povinnosti zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků  
Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni: 

 a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy, 

 b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka, 

 c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných 
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 

 d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami 

stanovenými školním řádem, 

 e) oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo 
bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích, 

 f) doložit  důvody  nepřítomnosti  žáka  ve  vyučování  nejpozději do 3 kalendářních dnů  

    od počátku nepřítomnosti žáka, 
 g) nenarušovat vyučování. 

 

 2.  Docházka do školy 
 a) Žák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin.    

 b) Nepřítomnost ve škole může být omluvena jen pro nemoc nebo z vážných rodinných 

důvodů. V případě častějších absencí může škola požadovat omluvenku pouze od 
lékaře. 

 c) Uvolnění z jedné vyučovací hodiny v odůvodněných případech poskytuje vyučující, na 

den třídní učitel, na více dnů ředitel školy se souhlasem třídního učitele. Písemnou 

žádost o toto uvolnění musí žák předložit předem (od doby uvedené na omluvence 
přebírá odpovědnost zákonný zástupce).  Opustí-li žák školu bez předchozí domluvy 

s učitelem, bude jeho čin klasifikován jako svévolný odchod ze školy. 
 d) Žák navštěvuje lékaře v době vyučování jen v nutném případě.  

 e) Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce 

zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v  době vyučování 

tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení 

praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák 
uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady.  

 f) Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel 

školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka nebo mu může povolit vzdělávání podle 

individuálního vzdělávacího plánu podle § 18. Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání 
podmínky. 

 g) Na základě žádosti rodičů se nemusí žák, který je z některého vyučovacího předmětu uvolněn, a ten spadá na 

krajní hodinu, této hodiny zúčastnit. 

 

 

 

 

……………………………………………………..…………odstřihněte, prosím………...…………………………………………………… 

 

Jméno, příjmení žáka: …………………………………….………….…………… Třída: …………………… 

 

S povinnostmi rodičů jsme byli seznámeni:                 ................................................. 

                     podpis rodičů 


