Základní škola Rychnov nad kněžnou, Masarykova 563

Směrnice ředitele školy k uvolňování a omlouvání žáků

Č.j.: ZŠMA/Pe/569/2011
Účinnost od: 1.12.2011
Spisový znak: 1.1.1
Skartační znak: A5
Změny:
 

1. Omlouvání nepřítomnosti

Nepřítomného žáka omlouvá zákonný zástupce žáka. 

Doba a způsob uvolnění žáka je dána vnitřním řádem školy.

•	Před ukončením vyučování může žák opustit školu pouze na písemnou žádost zákonného zástupce, ve které uvede převzetí plné odpovědnosti za své dítě.
•	Nepřítomnost žáka ve škole je třeba omlouvat vždy písemně, prostřednictvím omluvného listu v žákovské knížce /notýsku/ - a to i v případě, že již byl omluven jiným způsobem.
•	Při náhlé absenci žáka je navíc nutno neprodleně informovat třídního učitele osobně, písemně nebo telefonicky a sdělit mu příčinu absence žáka.
•	Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky. 


2.2. 	Nepřítomnost žáka na vyučování a omlouvání nepřítomnosti

Omlouvání nepřítomnosti žáka ve vyučování:   V souladu se školským zákonem (§ 50, odst. 1) je zákonný zástupce povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Dodatečný doklad je právně neúčinný a důsledkem je, že zameškané hodiny jsou považované za neomluvené. 

Způsob doložení nepřítomnosti žáka ve vyučování
 
a)	V žákovské knížce ( omluvný list )   -  V Ž D Y
b)	Telefonicky třídnímu učiteli (přímá tel. čísla jsou vyvěšena na vývěskách v obou budovách). Tel. číslo třídního učitele bude uvedeno v žákovské knížce. V případě nedosažitelnosti třídního učitele je možné zanechat vzkaz: I. stupeň 494539 841 (i záznamník), II. stupeň 494 539 811 ( i záznamník ).   – V PŘÍPADĚ NÁHLÉ NEPŘÍTOMNOSTI
a)	Písemně  -  V PŘÍPADĚ NÁHLÉ NEPŘÍTOMNOSTI

	
•	Po opětovném nástupu do školy žák neprodleně (nejpozději do 3  kalendářních dnů po skončení absence). předloží omluvenku v žákovské knížce nebo notýsku třídnímu  učiteli. Dodatečný doklad je právně neúčinný a důsledkem je, že zameškané hodiny jsou považované za neomluvené.
•	Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli, případně vyučujícímu další hodiny. Zákonní zástupci si žáka vyzvedávají ve škole nebo předloží písemnou žádost o uvolnění s uvedením převzetí odpovědnosti. Jiný způsob uvolnění v průběhu vyučování je nepřípustný.
•	Třídní učitel může ve výjimečných případech a po projednání s ředitelem školy požadovat omlouvání každé nepřítomnosti žáka lékařem.
•	Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím.
•	Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu bude žák uvolněn bez náhrady.
•	Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky.

	O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel výchovného poradce, který tyto údaje vyhodnocuje v rámci prevence a postihu záškoláctví.

2.3. 	Uvolnění žáka z vyučování.

•	Žáka uvolňuje:
	a)	z jedné vyučovací hodiny		příslušný vyučující
	b)	z jednoho dne vyučování		třídní učitel
	c)	ze dvou a více dnů vyučování	ředitel školy

Podmínkou pro uvolnění na dobu dvou a více dnů je písemná žádost zákonného zástupce žáka, která se předává třídnímu učiteli k vyjádření. Třídní učitel neprodleně předá žádost řediteli školy. 


2. Podezření z nevěrohodnosti dokladů

V případě podezření z nevěrohodnosti dokladu potvrzujícího důvod nepřítomnosti žáka informuje třídní učitel ředitele školy. Ředitel školy se v dané věci obrátí na zákonného zástupce žáka. V případě opakovaných potíží, kdy již proběhlo jednání se zákonným zástupcem žáka a bylo neúspěšné, informuje ředitel školy věcně příslušný správní orgán.

Třídní učitel eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitel ředitele školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.

3. Neomluvená nepřítomnost žáka

Neomluvenou nepřítomnost řeší následujícím způsobem:

a) Nesrovnalosti v omlouvání
V případě nesrovnalostí při omlouvání nepřítomnosti žáka (chybí některé hodiny omluvené, omluvenky nejsou předávány včas) apod.) jsou zákonní zástupci žáka informováni dopisem (upozornění na povinnosti, nesrovnalosti v omlouvání žáků).
b) Do součtu 10 vyučovacích hodin 

-	třídní učitel řeší se se žákem a jeho zákonným zástupcem pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem,
-	na pohovoru se projedná důvod nepřítomnosti žáka a způsob omlouvání jeho nepřítomnosti a upozorní se na povinnost stanovenou zákonem,
-	zákonný zástupce je seznámen s možnými důsledky  v případě nárůstu neomluvené absence,
-	je proveden zápis z pohovoru (viz příloha), se kterým je seznámen zákonný zástupce žáka a jím podepsán, v případě že odmítne podepsat nebo převzít zápis, zaznamená se tato skutečnost do zápisu,
-	o jednání škola informuje sociální odbor města. 

c) Při počtu nad 10 vyučovacích hodin

-	výchovný poradce školy svolá výchovnou komisi, složení komise odpovídá závažnosti a charakteru nepřítomnosti žáka (ředitel školy, zákonný zástupce žáka, třídní učitel, zástupce ředitele školy, výchovný poradce, zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí),
-	pozvání zákonného zástupce na komisi se provádí doporučeným dopisem,
-	o průběhu a závěrech jednání komise se provede zápis, který zúčastněné osoby podepíší,
-	neúčast nebo odmítnutí podepsání zápisu zákonným zástupce žáka se poznamená do zápisu výchovné komise.

d) Při opakovaném záškoláctví během školního roku, pokud již byli zákonní zástupci postiženi přestupkem sociálně právní komisí města
-	podá ředitel školy hlášení o zanedbání školní docházky Policií ČR, kde bude případ řešen jako trestní oznámení pro podezření spáchání trestného činu ohrožení mravní výchovy mládeže,
-	kopii hlášení o zanedbání školní docházky zašle ředitel školy příslušnému krajskému úřadu.










Přílohy:







Rychnov nad Kněžnou 25.11.2011				Mgr. Luděk Petr, ředitel školy














Příloha č. 1




Žádost o uvolnění dítěte ze školního vyučování        (odchod z vyučování)


Žádám o uvolnění mého dítěte………………………………………………..

žáka/žákyně……..třídy ze školního vyučování  dne………….. …………………..201…  
od ……………do……………..hodin

z důvodu…………………………………………………………………………



V Rychnově n. Kn.     dne:…………….

Na dobu uvolnění přebírám plnou odpovědnost za zdraví a bezpečnost dítěte.
						

………………………………
podpis zákonného zástupce




















Příloha č. 2



Žádost o uvolnění dítěte ze školního vyučování        (2 a více dnů)

Žádám o uvolnění mého dítěte………………………………………………..

žáka/žákyně……..třídy ze školního vyučování ve dnech …………………………..

z důvodu…………………………………………………………………………


V Rychnově n. Kn. dne:…………….


						adresa rodičů:…………………………..
								……………………………
								……………………………

………………………………
podpis rodičů


Vyjádření třídního učitele

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


								……………………………..
								podpis třídního učitele



Žádost musí být vždy podána prostřednictvím třídního učitele.
Žáky uvolňuje: na 1 den třídní učitel
		     na 2 a více dnů ředitel školy
	

Příloha č. 3    Záznam o pohovoru o neomluvené nepřítomnosti žáka



Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563


Č.j……………….
Záznam o pohovoru o neomluvené nepřítomnosti žáka (do deseti  neomluvených hodin)

Jméno žáka /žákyně:


Datum narození: 


Bydliště:


třída – ročník:



Zákonní zástupci žáka navštívili školu:     -  na vyzvání                           -  z vlastního zájmu


Účastníci pohovoru (jméno a prac. zařazení):


Stanovisko výchovného poradce:




Zápis z pohovoru:








Závěry pohovoru, doporučení, dohodnutý další postup:




S uvedenými skutečnostmi zákonní zástupci souhlasí a zavazují se řídit závěry pohovoru.

V případě pokračující neomluvené absence berou zákonní zástupci na vědomí možné následky spojené s přestupkovým řízením, popř. následným trestním oznámením.

Datum:                                                            Podpis zákonných zástupců:

Razítko školy:                                                 Podpis třídního učitele / učitelky:
       Podpis výchovného poradce
Příloha č.4         Zápis z výchovné komise k řešení neomluvené nepřítomnosti žáka



Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

č.j…………..

Zápis z výchovné komise k řešení neomluvené nepřítomnosti žáka


Jméno žáka /žákyně:


Datum narození:


Bydliště:


Třída - ročník:



Účastníci jednání: zákonní zástupci žáka
                              
                                 třídní učitel 
                                 výchovný poradce
                                 vedení školy
                                 kurátor sociálně-právní ochrany dětí 
                                 ostatní


Předmět jednání:                                                      





Výchovná opatření:





Zapsal/a/: 


S uvedenými skutečnostmi zákonní zástupci souhlasí a zavazují se řídit závěry tohoto jednání.

V případě pokračující neomluvené absence berou zákonní zástupci na vědomí možné následky spojené s přestupkovým řízením, popř. následným trestním oznámením.

Datum:                                                           Podpis zákonných zástupců:



Razítko školy:                                                Podpis ředitele školy:
Příloha č. 5    ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY O UVOLNĚNÍ Z PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA


Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563



Rodičům: 


Rozhodnutí ředitele školy o uvolnění z předmětu tělesná výchova



Dne: 

č.j.


Na základě ustanovení § 50 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
uvolňuji z předmětu tělesná výchova žáka:

.........................,nar:.........................., třída........................, a to na období ………………


Žák nebude za toto období klasifikován.  Pokud je hodina tělesné výchovy zařazena do rozvrhu jako první, začíná žákovi vyučování druhou vyučovací hodinou. Pokud je hodina tělesné výchovy zařazena do rozvrhu jako poslední, končí žákovi vyučování po předchozí hodině.

Odůvodnění:
Rozhodnutí je vydáno ze zdravotních důvodů na základě odborného posudku ošetřujícího lékaře MUDr......................... a žádosti rodičů.  



Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu…………………………., kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy.
Odvolání je nutné podat do 15ti dnů od doručení rozhodnutí a to prostřednictvím nadepsané školy.

Příloha: lékařský posudek

							

								.......................
								ředitel školy



Pozn. Kopie s přiloženým posudkem se ukládá do složky žáka.



