Omluvení žáka z vyučování
Podle Vyhlášky č. 291/1991 o základní škole je rodič nebo jeho zástupce žáka povinen,
nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídavých důvodů (nemoc apod.), nejpozději
do dvou dnů sdělit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. Jestliže rodiče předem vědí, že žák
bude chybět po dobu delší dvou dnů, podají rodiče písemnou žádost řediteli školy, který
může žáka z vyučování uvolnit.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doporučuje v souladu s § 12 odst. 1 zákona
č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů,
následující jednotný postup při uvolňování a omlouvání žáků základních a středních škol
z vyučování a při prevenci a postihu záškoláctví v základních a středních školách:
1. Nepřítomnost nezletilého žáka základní a střední školy ve škole omlouvá v souladu
s platnými právními předpisy zákonný zástupce žáka (popřípadě vychovatel domova
mládeže, pokud jde o nezletilého žáka střední školy ubytovaného v domově
mládeže); zletilý žák omlouvá svou nepřítomnost sám.
2. Základní a střední škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení
nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka, resp. praktickým
lékařem pro děti a dorost, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným
zástupcem nezletilého žáka (popřípadě vychovatelem domova mládeže, pokud jde
o nezletilého žáka střední školy ubytovaného v domově mládeže) nebo omluvenky
vystavené zletilým žákem, a to pouze v případě, že nepřítomnost žáka ve škole
přesáhne tři dny školního vyučování.
3. Na dobu nepřítomnosti žáka ve škole, která předchází návštěvě žáka u ošetřujícího
lékaře, resp. praktického lékaře pro děti a dorost, není tento lékař oprávněn vydat
potvrzení o nemoci, neboť zpětně nelze jednoznačně a zodpovědně posoudit
zdravotní stav žáka.
4. Ve zcela výjimečných, individuálně stanovených případech (především v případě
časté nepřítomnosti žáka nasvědčující zanedbávání školní docházky) může škola
požadovat jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře, resp. praktického
lékaře pro děti a dorost, o nemoci žáka i v případě nepřítomnosti, která nedosahuje
délky uvedené v odstavci 2.

