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POKYN ŘEDITELE ŠKOLY K UVOLŇOVÁNÍ ŽÁKŮ Z 

VYUČOVÁNÍ 

 
Plánované uvolnění z vyučování během dne - žáka uvolňuje třídní učitel nebo vyučující  hodiny, z 
které žák odchází, na základě písemné informace rodičů nebo zákonných zástupců.  Tato informace je 
buď na formuláři pro krátkodobé uvolnění nebo v omluvném listu žákovské knížky. Žáky 1. stupně je 
nutné osobně předat rodičům, zákonným zástupcům nebo dospělé osobě, kterou pověřili (výjimkou 
je starší sourozenec z II. stupně). Žáci 2. stupně mohou odcházet samostatně. V případě uvolnění na 
základě „lístečku“ (formuláře pro krátkodobé uvolnění) je nutné absenci ještě následně omluvit v 
žákovské knížce – omlouvá třídní učitel. Žák bude uvolněn o přestávce před začátkem hodiny, 
nikoliv během hodiny tak, aby nebyl narušen průběh výuky.  
Krátkodobá absence (1 - 3 dny) – zákonní zástupci žáka žádají nejlépe písemnou formou třídního 
učitele, který nepřítomnost povoluje. Omluvenku následně zapíší rodiče nebo zákonný zástupce 
neprodleně do žákovské knížky. 
Dlouhodobá absence (více jak 3 dny) - rodiče žádají písemnou formou ředitele školy. K podání 
žádosti využijí  formulář školy. 
Žádost o uvolnění z vyučování, kterou podají nejpozději týden před odjezdem,  je k dispozici na 
webových stránkách školy nebo u třídního učitele. Omluvenku následně zapíší rodiče nebo zákonný 
zástupce neprodleně do žákovské knížky. 
Náhlé (neočekávané) uvolnění žáka během vyučování – při úrazu nebo nevolnosti, kdy není třeba 
zásah RZP, je žák předán rodičům (zákonným zástupcům) osobně a je zapsána jeho nepřítomnost. 
Omluvenku následně zapíší rodiče nebo zákonný zástupce neprodleně do žákovské knížky. 
Dlouhodobé uvolnění z tělesné výchovy ze zdravotních důvodů – rozhoduje o něm ředitel školy 

na základě písemné žádosti zákonných zástupců, která je doložena písemným doporučením 

praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborným lékařem. 

 

 

 

 

Dne: 6.2.2019         ředitelka  školy 

Platnost od 7.2.2019 

 

 

 

 



 

Žádost o uvolnění z vyučování 

 

 Žádám o uvolnění svého syna (dcery) ………………………………………………… z 

…………… třídy z vyučování dne  ……..……….…..…..…..…..  v …………….. hodin. 

Odůvodnění žádosti: 

.................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………… 

 Jsem si vědom/a/ skutečnosti, že od okamžiku, kdy mé dítě opustí školní 

budovu, přebírám za něj veškerou odpovědnost. 

Dne: ………………………………….. 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: …………………………………………………….. 

 Podpis: ………………………………………….  

 


