OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTÍ ŽÁKŮ VE VÝUCE OD 1. 9. 2021
Každou absenci je nutné omlouvat neprodleně, plnou odpovědnost za omlouvání žáků nesou
jejich zákonní zástupci.
TEORETICKÉ VYUČOVÁNÍ
Na teoretickém vyučování slouží k omlouvání výhradně systém Bakaláři.
Neplánovaná absence (nemoc, karanténa apod.):
Zákonný zástupce nejpozději v den, kdy tato absence začíná, omluví žáka v systému Bakaláři.
Uvede důvod a předpokládanou délku nepřítomnosti. Po návratu žáka do školy je zákonný
zástupce povinen do 3 dnů žáka omluvit opět v systému Bakaláři za konkrétní období.
Příklad: 6. 9. žák onemocní. Zákonný zástupce ráno informuje třídního učitele
prostřednictvím systému Bakaláři, že žák bude pravděpodobně 3 dny doma. Dne 9. 9. pak
žáka buď omluví za období od 6. do 9. 9. nebo zašle systémem novou informaci, že lékař
doporučil další pobyt doma.
Plánovaná absence:
- několik hodin, max. jeden den (návštěva lékaře, úřední jednání apod.):
Zákonný zástupce nejpozději v den této absence omluví žáka v systému Bakaláři.
- odchod ze školy v průběhu vyučování (odchod k lékaři, na rehabilitaci apod.):
Zákonný zástupce předem požádá o uvolnění žáka v systému Bakaláři.
- více než jeden den (ozdravný pobyt):
Zákonný zástupce v dostatečném časovém předstihu požádá ředitele školy o uvolnění
prostřednictvím příslušného formuláře, který je k dispozici u třídního učitele.
Pozdní příchody:
- Zákonný zástupce nejpozději do 24 hodin omluví žáka v systému Bakaláři. Pokud pozdní
příchod nebude do 24 hodin omluven, bude považován za neomluvený.
VE VÝJIMEČNÉM PŘÍPADĚ, POKUD ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE ŽÁKA NEMÁ
Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ MOŽNOST VYUŽÍVAT SYSTÉM BAKALÁŘI, MŮŽE SI
S TŘÍDNÍM UČITELEM DOMLUVIT JINÝ ZPŮSOB KOMUNIKACE.

ODBORNÝ VÝCVIK:
Na odborném výcviku systém Bakalář prozatím k omlouvání nevyužíváme. Zde první den
absence omluví zákonný zástupce žáka telefonicky na příslušné provozovně učitelce
odborného výcviku. Po ukončení nemoci (první den nástupu na pracoviště) donese žák
písemnou omluvenku od zákonného zástupce výhradně v žákovské knížce.
Pozdní příchod i plánovaná absence se na odborném výcviku omlouvá obdobně jako na
teoretickém vyučování, jen s tím rozdílem, že je zákonný zástupce nezapisuje do systému
Bakaláři, ale do žákovské knížky a oznamuje telefonicky na konkrétní provozovně.
PŘEKRÝVÁ-LI SE DOBA NEPŘÍTOMNOSTI NA ODBORNÉM VÝCVIKU A TEORETICKÉM
VYUČOVÁNÍ, MUSÍ BÝT ŽÁK ZNOVU OMLUVEN DLE UVEDENÝCH POŽADAVKŮ.

