
Příloha č. 2 Školního řádu č.j. 92/2018/OAUBE  

účinná od 1. února 2018 

Postup při uzavírání klasifikace žáků s absencí nad 25% 

V souladu s § 22, 30 a 67 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon) a metodickým pokynem MŠMT č.j. 10 194/2002-14 k jednotnému postupu 

při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví (ustanovení odst. 6 – 8 jsou 

stanoveny v dohodě se Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost České republiky) upřesňuji 

podmínky při uzavírání klasifikace žáků, jejichž absence přesáhne 25%. 

1. Třídní učitel průběžně eviduje absenci žáků. V případě celkové absence /omluvené i neomluvené/ 

přesahující 25% rozhodne třídní učitel o konání doplňujících zkoušek ze VŠECH předmětů za 

příslušné klasifikační období s přihlédnutím ke konkrétním důvodům absence. 

 

2. Doplňující zkoušky mohou mít část písemnou i ústní a zahrnují učivo za celé pololetí. Známka 

z této zkoušky je důležitým klasifikačním podkladem (váha 3), do celkového hodnocení se 

započítává i PRŮMĚR všech ostatních známek z daného předmětu (váha 1). Vyučující 

jednotlivých předmětů včas oznámí termín doplňkové zkoušky a její výsledek zapíší do IS 

Bakaláři. Doplňkovou zkoušku koná i žák s individuálním vzdělávacím plánem. 

 

3. Vyučující má právo nařídit dodatečnou zkoušku v případě, že má žák absenci vyšší než 25 % pouze 

v jeho předmětu nebo se nezúčastnil více než 50 % zkoušení a testování v řádném termínu. 

Výsledná známka bude vypočítána jako v bodě 2. 

 

4. Jestliže se žák nedostaví ke klasifikačnímu přezkoušení a řádně se neomluví do 24 hodin 

(telefonem či emailem), bude klasifikován z této zkoušky stupněm 5 – nedostatečný. 

 

5. Vyučující na základě rozboru absence a na doporučení třídního učitele u dotyčného žáka mohou v 

individuálních případech zohlednit dlouhodobé zdravotní problémy a stanovit vyšší hranici 

(maximálně však 40 %) tolerované absence. 

Za dlouhodobé zdravotní problémy se považuje: 

• hospitalizace v nemocnici delší než 14 dní za čtvrtletí s následným ošetřováním v rodině, 

• lázeňská péče, 

• závažné infekční onemocnění (žloutenka, mononukleóza apod.), 

• závažný úraz vyžadující klid na lůžku. 

6. Rozsah a termín doplňující zkoušky určí vyučující. Konečný termín klasifikace stanoví ředitel školy. 

Zkoušky pro doplnění podkladů pro klasifikaci není možné považovat za trestání žáka, ale jako nástroj 

kvalitního ohodnocení vědomostí a zkušeností žáka. 

Ing. Jaroslav Šturc, v.r. 

ředitel školy 

 


