Příloha č.2 ke Školnímu řádu platnému od 1.9.2017
Metodický pokyn
k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu
záškoláctví
Prevence záškoláctví
(1) Dobu a způsob uvolnění žáka ze školního vyučování stanoví školní řád. V případě
podezření z nevěrohodnosti dokladu potvrzujícího důvod nepřítomnosti žáka, se může
ředitel školy v dané věci obrátit na zákonného zástupce nezletilého žáka, ošetřujícího
lékaře žáka nebo požádat o spolupráci věcně příslušný správní orgán.
(2) Na prevenci záškoláctví se podílí třídní učitel, výchovný poradce a školní metodik
prevence ve spolupráci s ostatními učiteli a zákonnými zástupci žáka.
Součástí prevence je:
a) pravidelné zpracovávání dokumentace o absenci žáků,
b) součinnost se zákonnými zástupci,
c) analýza příčin záškoláctví žáků včetně přijetí příslušných opatření,
d) výchovné pohovory s žáky,
e) spolupráce se školním psychologem a institucemi pedagogicko psychologického
poradenství,
f) konání výchovných komisí ve škole
g)spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí apod.
Způsob omlouvání nepřítomnosti, řešení neomluvené nepřítomnosti a postup
zúčastněných subjektů
(1) Základní škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti
žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka, resp. praktickým lékařem pro děti a
dorost, jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem nezletilého žáka, a to
pouze v případě, že nepřítomnost žáka ve škole přesáhne tři dny školního vyučování.
(2) V 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 3 dnů nepřítomnosti žáka
ve škole.
(3) Školy a zdravotnická zařízení, tedy i praktičtí lékaři pro děti a dorost, jsou v souladu s §
10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, povinni oznamovat
orgánu sociálně-právní ochrany dětí skutečnosti nasvědčující tomu, že se v konkrétních
případech jedná o děti, na něž se sociálně-právní ochrana zaměřuje (o děti, které vedou
zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní
docházku; o děti, jejichž rodiče neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti,
nebo tato práva nevykonávají či jich zneužívají apod.).

(4) O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel výchovného
poradce a metodika školní prevence, kteří tyto údaje vyhodnotí a následně informují
ředitele školy. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti může ověřit třídní učitel její
věrohodnost u ošetřujícího lékaře, na kterého se může obrátit buď telefonicky či
prostřednictvím e-mailové pošty.

V Ostravě dne 28.8.2017

…………………………………
Mgr. Jan Veselý, ředitel školy

