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Pravidla pro navýšení hranice tolerované absence 

1. Úvod 

Tato pravidla blíže určují evidenci absence žáků v souladu se školním řádem a jsou jeho nedílnou 

součástí. Cílem je snižování absence žáků. 

Školní řád: 3.2  Způsob omlouvání nepřítomnosti, článek 9 

• Současně je tolerována 25procentní omluvená absence v jednotlivých předmětech. Vyučující na 

základě rozboru absence a na doporučení třídního učitele u dotyčného žáka mohou 

v individuálních případech zohlednit dlouhodobé zdravotní problémy a stanovit vyšší hranici 

(maximálně však 40 %) tolerované absence.  

• V případě podezření ze záškoláctví mohou vyučující po dohodě s třídním učitelem stanovit i nižší 

tolerovanou omluvenou absenci v jednotlivých předmětech. 

• Za opodstatněné důvody pro navýšení hranice se považuje:  

o hospitalizace v nemocnici delší než 14 dní za čtvrtletí s následným ošetřováním v rodině 

o lázeňská péče 

o závažné infekční onemocnění (žloutenka, mononukleóza apod.) 

o závažný úraz vyžadující klid na lůžku 

o významná mimoškolní aktivita, např. účast na sportovních aktivitách ve více než krajské úrovni 

2. Ustanovení 

Žáci mají povinnost zúčastnit se vyučování danou zákonem či školním řádem. Žák může být 

neklasifikován i při omluvené absenci do 25 % nebo do 40 %, i v případě schválení žádosti o navýšení 

absence. Dále může být neklasifikován, pokud nesplní požadavky klasifikace pro daný předmět. 

Navýšení tolerované absence je především určeno pro případy závažných zdravotních problémů (delší 

hospitalizace, dlouhodobé onemocnění, lázeňská péče) a pro případy významných mimoškolních 

aktivit. 

Navýšení tolerované absence může také vyplývat z IVP na základě podkladů PPP. 

Na navýšení tolerované omluvené absence není právní nárok. 

Neklasifikace a následná dodatečná zkouška není výchovný, ale klasifikační nástroj – nejedná se o trest, 

ale o způsob ověření doplnění a zvládnutí obsahu vzdělávání. Škola nese odpovědnost za dodržení 

výuky dle ŠVP a má povinnost ověřit, zda si žák zameškanou probíranou látku doplnil. 
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Absence se eviduje v systému EduPage. Třídní učitel omluví absenci na základě omluvy zákonným 

zástupcem u nezletilého žáka nebo zletilým žákem. Omluvenka pouze trenérem je dle zákona 

nepřípustná. Škola však umožňuje součinnost zákonného zástupce a trenéra. 

Pro řádné omluvení absence např. zápasů či tréninků rodičem, či s jeho písemným svolením trenérem, 

se požaduje spolupráce školy, zákonného zástupce a trenéra, a škola ji pak eviduje jako omluvenou 

vyučovací jednotku. Při neomluvení či nespolupráci zákonného zástupce a trenéra se považuje 

vyučovací jednotka za neomluvenou.  

Výše uvedený postup neznamená zákaz účastnit se významných mimoškolních aktivit. 

Posouzení žádosti o navýšení hranice tolerované absence je individuální. K žádosti se vyjadřují třídní 

učitel, vyučující dotčených předmětů, výchovná poradkyně. Rozhoduje zástupkyně ředitele na základě 

jejich kladných vyjádření. Ředitel školy kontroluje dodržování předpisů a rozhoduje ve sporných 

případech. 

Žádosti o navýšení hranice tolerované absence v případě žáka s neomluvenou absencí nebude 

vyhověno. 

V případě navýšení hranice tolerované absence jsou důležité všechny přílohy k přezkoumání 

uvedeného zdůvodnění. Bez nich se považuje absence za omluvenou, ale nelze ji uznat za důvod pro 

její navýšení. 

3. Program Podpůrných opatření 1 (PO 1) 

Škola vede seznam talentované mládeže ve spolupráci se středisky vrcholového sportu a zájmové 

činnosti.  

Výchovná poradkyně rozhoduje o udělení podpůrných opatření výkonnostním sportovcům 

a talentovaným žákům na krajské a vyšší úrovni. Dále provádí dohled nad spoluprací všech 

zúčastněných a zajistí schůzku všech dotčených žáků 1× za měsíc. Neomluvená neúčast žáků na jednání 

se považuje za ukončení jejich podpůrných opatření. 

Pro zařazení do programu PO 1 je nutná spolupráce školy, zákonných zástupců (ZZ) a trenérů. Bude 

porovnáván rozpis tréninků/zápasů a rozvrh hodin, budou nastavena PO1 s měsíčním periodou 

kontroly a se zásadním vyhodnocením v lednu a červnu. Žáci a ZZ musí komunikovat, reagovat, být 

aktivní. Při nedodržování pravidel programu PO 1 mohou být kdykoliv vyřazeni z podpůrného 

programu. 

• Žáka omlouvá ZZ / zletilý žák v EduPage, trenér potvrzuje omluvný list. 

• Nutno zvážit účast žáka na ozdravných pobytech, školních zájezdech. 

• Nelze tolerovat pozdní příchody / dřívější odchody, časté nevolnosti / rodinné důvody (mimo 

rámec sportovních aktivit). 

• Samozřejmou povinností žáka je doplnění látky a klasifikace 

• Nelze tolerovat souvislé absence delší než 14 dní z jiných než zdravotních důvodů, kázeňské 

prohřešky, ohrožení prospěchu. 
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4. Podání a náležitosti žádosti 

Žádost o navýšení absence se podává za 1. pololetí v prvním týdnu ledna a za 2. pololetí v prvním týdnu 

června. Období ledna a června se samozřejmě započítává do docházky v aktuálním pololetí. O vyřízení 

žádosti škola rozhodne nejpozději týden před ukončením klasifikačního období. 

Náležitosti žádosti: 

• osobní údaje žáka 

o jméno a příjmení žáka, třída 

o kontaktní údaje zákonného zástupce nebo zletilého žáka 

o kontakt na trenéra nebo vedoucího zájmového útvaru 

• klasifikační období 

• výpis jednotlivých absencí za určené klasifikační období a jejich odůvodnění; nedostatečné 

odůvodnění je jedním z důvodů zamítnutí žádosti 

• podpis zákonného zástupce nezletilého žáka a podpis nezletilého žáka nebo podpis zletilého žáka 

• přílohy – potvrzení délky nemoci / hospitalizace / lázeňské péče od lékaře; potvrzení termínů 

významných mimoškolních aktivit od organizátora činnosti 

5. Zamítnutí žádosti 

V případě zamítnutí žádosti o navýšení hranice tolerované absence koná žák v určeném termínu 

dodatečnou zkoušku, která má za úkol ověřit doplnění látky a je součástí celkové klasifikace. Dodatečná 

zkouška obsahem a rozsahem odpovídá množství zameškané látky. 

Dodatečné zkoušky koná žák i v případě, že mu chybí povinná klasifikace (testy, zkoušení) či splnění 

a odevzdání samostatných domácích prací. 

Škola na konci klasifikačního období provádí statistické vyhodnocení.  

 

 

Ústí nad Labem 26. září 2022 

 

 

Ing. Roman Jireš v. r. 

ředitel 


