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ZÁSADY PRE OSPRAVEDLNENIE ŽIAKOV  
POČAS ICH NEPRÍTOMNOSTI NA VYUČOVANÍ 

 

a) O uvoľnenie z vyučovania na niekoľko hodín resp. na jeden deň pre vopred známu 
príčinu žiada zákonný zástupca žiaka triedneho učiteľa. Vyučujúci môže uvoľniť žiaka 
výlučne iba zo svojej vyučovacej hodiny. Právo uvoľniť žiaka z vyučovania na viac ako 
jeden deň má iba riaditeľ školy, počas jeho dlhodobej neprítomnosti zástupkyňa 
riaditeľa školy, poverená jeho zastupovaním. O uvoľnenie žiaka z vyučovania na viac 
dní žiak predloží písomnú žiadosť zákonného zástupcu. V prípade uvoľnenia žiaka z 
vyučovania pre športové sústredenie, účasť na športových alebo iných súťažiach 
priloží zákonný zástupca žiaka k žiadosti potvrdenie športového klubu alebo oddielu 
o účasti žiaka na sústredení alebo súťaži. Z rodinných dôvodov môže zákonný 
zástupca žiaka / plnoletý žiak / ospravedlniť jeho neprítomnosť na vyučovaní v 
rozsahu maximálne 5 dní za školský rok /z toho maximálne 3 po sebe nasledujúce dni 
/. Do tohto rozsahu sa započítava aj deň,  kedy žiakova neprítomnosť v škole z 
rodinných dôvodov presiahne polovicu jeho príslušného denného rozvrhu. 
Vyučovaním sa rozumie aj odborný výcvik a odborná prax. 
 

b) Ak sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania pre vopred neznámu príčinu, oznámi jeho 
zákonný zástupca/plnoletý žiak/ dôvod triednemu učiteľovi, majstrovi odbornej 
výchovy, učiteľovi odborných predmetov a praxe do 48 hodín. Vykonať to môže 
telefonicky alebo mailom. 
 

c) Žiak je povinný predložiť ospravedlnenku svojej neprítomnosti v škole ihneď pri 
opätovnom nástupe na vyučovanie, najneskôr však do 2 dní. V prípade, že sa tak 
nestane, môže triedny učiteľ považovať neprítomnosť žiaka za neospravedlnenú a 
uložiť mu výchovné opatrenia v zmysle článku 6 školského poriadku. Triedny učiteľ 
ospravedlní neprítomnosť žiaka len na základe ospravedlnenia, podpísaného 
zákonným zástupcom alebo lekárom, výnimočne na základe iného úradného dokladu. 
Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní (vyučovaním sa rozumie aj odborný výcvik 
a odborná prax) v trvaní najmenej 5 vyučovacích dní a jeho neprítomnosť nie je 
ospravedlnená, triedny učiteľ písomne vyzve jeho zákonného zástupcu, aby doložil 
dôvod žiakovej neprítomnosti. Ak do 10 dní od doručenia výzvy žiak na vyučovanie 
nenastúpi, alebo nedoloží dôvod neprítomnosti v škole, posudzuje sa tak, akoby 
štúdium zanechal prvým dňom po uplynutí lehoty, ktorá bola určená na dokladovanie 
neprítomnosti. Týmto dňom prestáva byť žiakom školy. Ustanovenie o zanechaní 
štúdia neplatí pre žiakov plniacich povinnú školskú dochádzku.  
 

d) Neospravedlnená absencia alebo priestupky po klasifikačnej porade za druhý polrok 
školského roku sa prenášajú do ďalšieho školského roka.  
 

e) Lekárske potvrdenie za účelom ospravedlnenia neúčasti na vyučovaní platí len od 
lekára, u ktorého má žiak zdravotnú kartu, alebo od lekára, ku ktorému bol vyslaný na 
odborné vyšetrenie. Meno ošetrujúceho lekára nahlási triednemu učiteľovi na 
začiatku školského roka.  
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