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V Otrokovicích dne 19.1.2020

Dodatek č. 3 ke směrnici č. 5/2019 č.j.: ZŠOT/593/2019 školní řád Základní školy
Otrokovice, Komenského
Na pedagogické radě dne 19.1.2021 bylo projednáno doplnění školního řádu o následující
ustanovení:
1. Čl. 6 Postup při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování - bod d) má nové znění:
„uvolňování žáků při plánované absenci – zákonní zástupci jsou povinni žádat o
uvolnění žáka z vyučování dle následujících pravidel:
 v případě nepřítomnosti nepřesahující 1 den informovat třídního učitele
nejpozději předchozí kalendářní den způsobem obvyklým – ústně či písemně
 v případě nepřítomnosti přesahující 1 den požádat nejpozději 3 kalendářní dny
před počátkem plánované nepřítomnosti třídního učitele s uvedením důvodu
pro uvolnění žáka a zároveň zákonný zástupce uvede i předpokládanou délku
trvání nepřítomnosti:
- třídní učitel uvolní žáka z vyučování tehdy, jsou-li k tomu na straně žáka
závažné důvody, nebo neohrozí-li žákova nepřítomnost závažným způsobem
dosahování cílů vzdělávání.
- shledá-li třídní učitel, že žáka z vyučování uvolnit nelze, oznámí tuto
skutečnost bez zbytečného odkladu ředitelce školy, která rozhodne o
uvolnění žáka. Neuvolní-li ředitelka školy žáka z vyučování, vyhotoví
rozhodnutí písemně. Nepřítomnost žáka ve vyučování, z něhož nebyl
uvolněn, se považuje za neomluvenou absenci, nedošlo-li k ní z jiných
závažných důvodů.
 v případě nepřítomnosti delší než 5 vyučovacích dnů požádat písemně
(příloha č. 1) nejpozději 3 kalendářní dny před počátkem plánované
nepřítomnosti ředitelku školy s uvedením důvodu pro uvolnění žáka. Ředitelka
školy uvolní žáka z vyučování tehdy, jsou-li k tomu na straně žáka závažné
důvody a neohrozí-li žákova nepřítomnost závažným způsobem dosahování cílů
vzdělávání. Zároveň zákonný zástupce uvede i předpokládanou délku trvání
nepřítomnosti. Nepřítomnost žáka ve vyučování, z něhož nebyl uvolněn, se
považuje za neomluvenou absenci, nedošlo-li k ní z jiných závažných důvodů.
 v případě omluvení žáka v době pandemie (žádost o distanční vzdělávání),
platí předchozí ustanovení. Současně je třeba doložit vyjádření dětského nebo
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odborného lékaře, který stanoví dle diagnózy žáka závažné důvody, pro které
žák, dle vyjádření lékaře, nemůže docházet na prezenční výuku do školy
(příloha č. 2). Pokud ředitelka školy vydá kladné vyjádření, tak nejdéle na
dobu jednoho měsíce, přičemž vyhodnotí, zda žákova nepřítomnost neohrozí
závažným způsobem dosahování cílů základního vzdělávání.“

Školská rad schválila tento dodatek, který nabývá účinnosti k 20.1.2021.

Mgr. Pavlína Frdlíková
ředitelka školy

