
Příloha č. 6 

Školní program proti záškoláctví 

SZŠ EA Šimáčkova 1, Brno 

 

 Školní program proti záškoláctví je součástí primární prevence na školách a je 

povinnou přílohou Školního preventivního programu. Je zpracován na základě Školního řádu 

(10) a Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování – Záškoláctví (4). 

 Za záškoláctví je považována neomluvená absence žáka základní či střední školy. Je to 

porušení školního řádu a zároveň se jedná o přestupek, kterým žák úmyslně zanedbává školní 

docházku (jde tedy o porušení zákona). (4) 

 Základní pravidla týkající se školní docházky jsou stanovena Školním řádem SZŠ EA. 

(10) 

Žáci mají povinnost (v souvislosti s docházkou do školy): 

 řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, soustavě se připravovat na vyučování, 

nosit potřebné pomůcky včetně studijního průkazu, 

 dodržovat školní řád a vnitřní předpisy školy, respektovat závazné právní předpisy a 

povinnosti stanovené MŠMT ČR, 

 účastnit se povinného i nepovinného vyučování, praxí, exkurzí, odborných přednášek 

a dalších akcí stanovených rozvrhem hodin. 

 

Docházka žáků do školy a způsob omlouvání absence (10): 

 Povinností žáka je docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu 

hodin a zúčastňovat se vyučování všech povinných, nepovinných a volitelných 

předmětů, do nichž byl zapsán. 

 Pozdní příchody se evidují v třídní knize a je z nich vyvozen důsledek dle § 20 

Školního řádu. 

 Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z příčin předem známých, předloží třídnímu 

učiteli zdůvodněnou žádost (podepsanou zákonným zástupcem, není-li plnoletý). 

 Nezúčastnil-li se žák vyučování z důvodů, které nemohl předvídat, zákonný zástupce 

(zletilý žák sám) oznámí třídnímu učiteli do 2 dnů důvod a předpokládanou dobu 

trvání absence. 



 Každá absence musí být zapsána v omluvném listě a předložena třídnímu učiteli 

bezprostředně po nástupu žáka do školy. Nepřítomnost nezletilého žáka omlouvá 

zákonný zástupce, zletilý žák omlouvá svou nepřítomnost sám. V odůvodněných 

případech může třídní učitel požadovat jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího 

lékaře. Odůvodněnost v jednotlivých případech posuzuje ředitel školy. 

 Odchod žáka ze školy musí být povolen třídní učitelkou, není-li přítomna, pak 

ředitelem školy nebo jiným vyučujícím, který žáka zná. V případě náhle vzniklé 

nevolnosti či úrazu opouští žák školu pouze v doprovodu zletilé osoby, kterou určí 

vyučující či ředitel školy, nebo je přivolána zdravotnická pomoc. 

 Předem plánovanou neúčast z rodinných důvodů povoluje na 1 den třídní učitel 

zápisem do omluvného listu.  

 Povolení vícedenní neúčasti z rodinných důvodů povoluje ředitel školy na základě 

písemné žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka. Vícedenní 

plánovaná neúčast žáka nebude povolována v době souvislé odborné praxe. Absence z 

rodinných důvodů včetně jednodenních musí být v omluvence vždy specifikována. 

Lékařské prohlídky, které nejsou akutní, se snaží žák absolvovat po dohodě s lékařem 

v době mimo vyučování. 

 Absence v jednotlivých předmětech větší než 25% může mít za následek hodnocení 

žáka v náhradním termínu podle § 14 školního řádu. 

 Ve výjimečných případech, je-li absence vyšší než 25% v jednotlivých předmětech, 

může být povoleno individuální přezkoušení zameškaného učiva. O těchto případech 

rozhoduje ředitel školy po konzultaci s vyučujícím daného předmětu a žákem, popř. se 

zákonným zástupcem nezletilého žáka. 

 Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným 

zástupcem nezletilého žáka nebo se zletilým žákem třídní učitel formou pohovoru. V 

případě delší neomluvené nepřítomnosti řeší situaci se zákonným zástupcem 

nezletilého žáka nebo se zletilým žákem ředitel školy. V obou případech jsou ze 

situace vyvozeny důsledky formou výchovného opatření nebo zvýšeným stupněm 

hodnocení chování. 

 Jestliže se žák neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho 

neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka nebo zákonného 

zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti. Jinak 

bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do 10 dnů do doručení 



výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by 

vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty. Tímto dnem přestává být žákem 

školy. 

 Ředitel školy může uvolnit žáka v předmětu tělesná výchova na základě písemného 

doporučení registrujícího praktického lékaře nebo odborného lékaře. Žádost o 

uvolnění podává žák vždy k jednomu pololetí. 

 

Při posuzování výchovných opatření v souvislosti s pozdními příchody a neomluvenými 

hodinami se zpravidla postupuje takto (10):  

Pozdní příchody 3x napomenutí třídního učitele 

 6x  důtka třídního učitele 

 8x důtka ředitelky školy 

 9x  a více snížená známka z chování 

Neomluvené hodiny 1 - 3  napomenutí třídního učitele 

 4 - 7  důtka třídního učitele 

 8 – 11 důtka ředitelky školy 

 12 - 24  důtka ředitelky školy + na konci klasifikačního 

období 2. stupeň z chování  

 25 a více důtka ředitelky školy + na konci klasifikačního 

období 3. stupeň z chování  

 

 Třídní učitel ve spolupráci ostatních členů pedagogického sboru pravidelně kontroluje 

absenci žáků a při podezření na záškoláctví informuje zákonné zástupce. V případě vážnějších 

problémů jsou rodiče pozváni k osobnímu rozhovoru a je navržena dohoda o přísnějším řešení 

absence (např. dokládání omluvenek potvrzených lékařem). V případě vysokých 

neomluvených absenci je na pedagogické radě projednáno podmínečné vyloučení či 

vyloučení žáka ze studia. 
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