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I. 
 

Při řešení výchovných problémů spojených s neomluvenou nepřítomností žáka ve vyučování 
(dále „neomluvená absence“) se bude postupovat takto: 
 
1. Třídní učitelé mají povinnost nahlásit výchovnému poradci jména žáků, kteří „získají“ více 
jak 10 neomluvených hodin ihned po zjištění této skutečnosti.   

 
2. Při malém počtu nahodile, nepravidelně nebo neúmyslně zameškaných neomluvených  
hodin svolá výchovný poradce jednání za přítomnosti: 

 žáka a jeho zákonných zástupců, je-li žák nezletilý,  

 třídního učitele,    

 výchovného poradce.  
Z jednání bude pořízen zápis. Po projednání  a zvážení všech okolností (důvody pro 
absenci, situace v rodině, momentální problémy žáka…) může být  žákovi udělena důtka 
třídního učitele a případně snížená známka z chování. Výchovný poradce informuje 
pověřeného zástupce ředitele školy o výsledku jednání. 
 
3. Při opakovaném, výběrovém nebo větším počtu neomluvených hodin (nad 20) svolá 
výchovný poradce jednání za přítomnosti: 

 žáka a jeho zákonných zástupců, je-li žák nezletilý, 

 třídního učitele, 

 zástupce ředitele školy, 

 výchovného poradce. 
Z jednání bude pořízen zápis. Po projednání a zvážení všech okolností (důvody pro absenci, 
situace v rodině, momentální problémy žáka…) může být žákovi udělena důtka ředitele školy 
a případně snížená známka z chování. 

 
4. Při velkém počtu opakovaných neomluvených hodin svolá výchovný poradce jednání za 
přítomnosti: 

 žáka a jeho zákonných zástupců, je-li žák nezletilý, 

 třídního učitele, 

 pověřeného zástupce ředitele školy, 

 výchovného poradce, 

 podle situace zástupce odboru sociální a právní ochrany dětí. 
Z jednání bude pořízen zápis. Po projednání příčin neomluvených hodin za přítomnosti 
všech zúčastněných může být žák podmíněně vyloučen ze školy a bude mu udělena snížená 
známka chování. 

 

5. V případě, že se zákonní zástupci nezletilého žáka na jednání nedostaví, bude toto 

uvedeno v zápise a rodičům bude zaslána kopie z jednání. Kopie z jednání bude zaslána též 
rodičům (případně osobám, kteří plní vůči žákovi vyživovací povinnost) zletilých žáků. 

 

 

II. 
 

Ruší se pokyn ředitele školy č.j.: SŠPH UH 1307/08. 


