Nepřítomen
od - do

*Pokud je žák nezletilý.

Důvod nepřítomnosti
Potvrzení lékaře

Podpis žáka
zák. zástupce*

Absence
v hod.

Podpis
učitele

Nepřítomen
od - do

Důvod nepřítomnosti
Potvrzení lékaře

Podpis žáka
zák. zástupce*

Absence
v hod.

Podpis
učitele

Podmínky pro omlouvání neúčasti a pro uvolňování žáka z vyučování
a.
b.

c.

d.

e.
f.
g.

nedovoluje-li zdravotní stav žáka účastnit se výuky více než 2 dny, je povinen
vyhledat lékařské ošetření,
zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen doložit důvody
nepřítomnosti žáka nejpozději do tří pracovních dnů od počátku jeho
nepřítomnosti:
1. telefonicky nebo e-mailem oznámí škole důvod nepřítomnosti,
2. přibližnou dobu trvání nemoci,
3. po návratu do školy předloží žák písemnou omluvenku – omluvný list žáka
třídnímu učiteli nebo jeho zástupci neprodleně, nejpozději do dvou dnů,
onemocní–li žák v průběhu vyučování, musí být informován jeho zákonný
zástupce, požaduje–li žák uvolnění z výuky na nejdéle dva dny z důvodů
předem známých, předkládá písemnou žádost svému třídnímu učiteli nebo jeho
zástupci nejpozději den předem, při delší absenci žádá ředitele školy na
samostatném formuláři i s uvedením důvodu; o uvolnění z důvodu rodinné
rekreace je nutno požádat nejpozději dva týdny předem,
omlouvání z rodinných důvodů bude individuálně posuzováno třídním učitelem;
za rodinné důvody je považováno: rodinná rekreace, úmrtí v rodině, sňatek v
rodině, u zletilých žáků doprovod rodinného příslušníka k lékaři, stěhování,
nepředvídané přerušení provozu nebo zpoždění hromadných dopravních
prostředků, návštěva VŠ při dnech otevřených dveří – studenti 4. ročníků, účast
na přijímacím řízení na jinou školu, skládání závěrečných zkoušek v autoškole,
účast na jiných zkouškách doplňujících vzdělání atd.,
nebude-li důvod k uvolnění z výuky uznán a žák se do školy nedostaví, bude
jeho absence posuzována jako neomluvená,
školní docházku žáků třídy eviduje třídní učitel,
dosáhne-li žák 10 neomluvených hodin, svolává ředitel školy školní výchovnou
komisi, o níž je proveden zápis; v případě, že neomluvená nepřítomnost žáka
přesáhne 25 hodin, ředitel školy zašle bezodkladně oznámení o záškoláctví
orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Dodatek č. 3 ke Školnímu řádu Obchodní akademie Kroměříž s účinností od 1. 11. 2015
ad 3. Získávání podkladů pro hodnocení
změna písm. c)
1. Pokud absence žáka za pololetí školního roku v daném předmětu přesáhne 25 %,
může být žákovi nařízen náhradní termín hodnocení na doplnění klasifikace. O jeho
konání rozhodne ředitel školy po projednání s vyučujícím daného předmětu a na
základě podkladů od třídního učitele.
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