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Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

Táto smernica upravuje jednotný interný postup pri uvoľňovaní a ospravedlňovaní žiakov 

z vyučovania. 

Čl. II 

Základné pojmy 

1. Zákonným zástupcom žiaka je rodič alebo iná fyzická osoba než rodič, ktorá má dieťa 

zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia 

súdu. 

2. Dôvodom ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa rozumie najmä choroba, prípadne 

lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné 

podmienky, náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne 

udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach. 

Čl. III 

Uvoľňovanie žiaka z vyučovania na žiadosť zákonného zástupcu 

1. Zákonný zástupca môže žiaka ospravedlniť najviac 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni 

a celkovo najviac 15 dní za jeden školský rok z vážnych rodinných dôvodov. 

2. Zákonný zástupca je oprávnený písomne požiadať o uvoľnenie svojho dieťaťa 

z vyučovania vo výnimočných prípadoch (cestovanie, dovolenka a pod.) na dobu 4 a viac dní. 

Zákonný zástupca svoju žiadosť adresuje cez EduPage triednemu učiteľovi a riaditeľke školy, 

ktorá žiadosť schvaľuje. Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania musí byť doručená najmenej 3 

pracovné dni pred začiatkom predpokladanej neprítomnosti. Triedny učiteľ po odsúhlasení 

riaditeľom školy informuje ostatných vyučujúcich o chýbaní žiaka. 



3. Žiak sa zapisuje do triednej knihy ako chýbajúci a vymeškané hodiny sa mu ospravedlnia. 

Žiak je povinný po nástupe do školy oboznámiť sa so zameškaným učivom najneskôr do 3 

dní. 

4. V súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 

zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a účinnosťou od 1. septembra 2022 platí: 

Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti žiaka počas trvania mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením 

COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 školského zákona sa predlžuje z 3 po sebe 

nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. 

Čl. IV 

Uvoľňovanie žiaka na súťaže 

1. Vedomostné a športové súťaže podporované školou predstavujú neoddeliteľnú súčasť 

vyučovania a neúčasť žiaka na vyučovacom procese sa zaznamenáva z dôvodu evidencie 

a zodpovednosti školy za žiaka. Učiteľ, ktorý sprevádza žiaka na súťaž, do triednej knihy do 

poznámky uvedie poučenie o BOZP a informáciu o účasti žiaka na súťaži. Počas 

neprítomnosti sa žiak zapíše do triednej knihy, ale zároveň sa mu vykáže 0 vymeškaných 

hodín. 

2. Žiak sa po skončení súťaže vráti do školy a pokračuje vo vzdelávacom procese. 

3. Ak v čase skončenia súťaže vzdelávací proces žiaka na jeho škole ešte prebieha, môže ho 

sprevádzajúci pedagóg uvoľniť z tohto procesu len na základe písomnej žiadosti zákonného 

zástupcu. 

4. Žiak je povinný zistiť si od spolužiakov domáce úlohy hneď po návrate do školy 

a oboznámiť sa s učivom z predmetov, na ktorých vyučovaní sa nezúčastnil. 

Čl. V 

Uvoľňovanie žiaka na lekárske vyšetrenie 

1. Triedny učiteľ môže uvoľniť žiaka z vyučovacej hodiny na lekárske vyšetrenie len na 

základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka, pokiaľ ho nemožno vykonať v čase mimo 

vyučovania. 

2. Triedny učiteľ ospravedlní jednodňovú neprítomnosť žiaka písomne zdôvodnenú jeho 

zákonným zástupcom maximálne 5-krát za polrok. 

3. Žiak je povinný odovzdať triednemu učiteľovi do 2 dní potvrdenie o účasti na vyšetrení 

vydané lekárom. Žiak je povinný zistiť si od spolužiakov domáce úlohy hneď po návrate do 



školy a oboznámiť sa s učivom z predmetov, na ktorých vyučovaní sa nezúčastnil. 

Čl. VI 

Neprítomnosť žiaka pre chorobu 

1. V prípade choroby sa žiak nezúčastňuje na vyučovaní a jeho absencia sa zapisuje do 

triednej knihy. Zákonný zástupca má povinnosť najneskôr do ďalšieho dňa neprítomnosti 

žiaka v škole oznámiť triednemu učiteľovi dôvod absencie žiaka. 

2. V prípade podozrenia zo záškoláctva triedny učiteľ kontaktuje zákonného zástupcu 

najneskôr po dvoch dňoch absencie žiaka (ak medzitým neoznámi zákonný zástupca dôvod 

absencie žiaka). 

3. Žiak prinesie potvrdenie od lekára a odovzdá ho triednemu učiteľovi najneskôr do 2 dní od 

nástupu do školy. 

4. Zákonný zástupca môže žiaka ospravedlniť maximálne na obdobie 3 za sebou 

nasledujúcich vyučovacích dní (vážne rodinné dôvody) alebo na obdobie 5 za sebou 

nasledujúcich vyučovacích dní (počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 

výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19). V odôvodnených 

prípadoch môže učiteľ vyžiadať od zákonného zástupcu lekárske potvrdenie o ochorení žiaka. 

Ak to zdravotný stav žiaka umožňuje, žiak je povinný priebežne si zaobstarávať od 

spolužiakov domáce úlohy a oboznamovať sa s učivom z predmetov, na ktorých vyučovaní sa 

nezúčastnil počas svojej neprítomnosti. 

5. Vyučovacie hodiny, ktorých sa žiak nezúčastnil a nepreukázal ich vymeškanie lekárskym 

potvrdením alebo ospravedlnením zákonného zástupcu do 2 dní od nástupu na vyučovanie, sa 

evidujú ako neospravedlnené.  

6. Ak žiak vymešká viac ako 30% odučených hodín z daného predmetu za daný štvrťrok, 

môže byť preskúšaný pred členmi PK z daného predmetu. 

7. Ak je žiak hospitalizovaný v nemocnici, kde prebieha vyučovanie, do triednej knihy sa 

nezapisuje. Do poznámky triedny učiteľ zapíše „Žiak je od ..... zaškolený v nemocnici“. 

8. V prípade vážneho ochorenia, keď žiak zo zdravotných dôvodov nemôže dochádzať do 

školy, riaditeľka školy môže na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka 

rozhodnúť o individuálnom vzdelávaní a zabezpečiť kontakt s pedagógom minimálne 2 

hodiny týždenne. O oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy a poskytnutie 

individuálneho vzdelávania alebo o oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy a 

neposkytnutie vzdelávania do pominutia dôvodov vydáva riaditeľka školy samostatné 

rozhodnutie. 

 



Čl. VII 

Postup školy v prípade riešenia neospravedlnených hodín 

1. Ak počet neospravedlnených hodín žiaka presiahne počet 5 vyučovacích hodín, triedny 

učiteľ informuje vedenie školy a zákonného zástupcu žiaka. 

2. Žiakovi môžu byť udelené opatrenia vo výchove alebo znížená známka zo správania, a to 

nasledovne: 

a) napomenutie triednym učiteľom – za 1-2 neospravedlnené hodiny; 

b) pokarhanie triednym učiteľom – za 3-6 neospravedlnených hodín; 

c) pokarhanie riaditeľom školy – za 7-10 neospravedlnených hodín; 

d) znížená známka zo správania o jeden stupeň – za 11-25 neospravedlnených hodín; 

e) znížená známka zo správania o dva stupne – za 26 a viac neospravedlnených hodín. 

3. Ak žiak vymešká viac ako 15 neospravedlnených hodín za mesiac, bude táto skutočnosť 

oznámená príslušnému odboru sociálnych vecí a rodiny. 

4. Za viac ako 60 vymeškaných neospravedlnených hodín sa zákonný zástupca dopúšťa 

priestupku v zmysle § 37 ods. 1 a správneho deliktu v zmysle § 37a ods. 1 zákona č. 596/2003 

Z.z. štátnej správe o školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov. 

5. Za viac ako 100 neospravedlnených vyučovacích hodín sa voči zákonnému zástupcovi 

môže postupovať v súlade s § 211, ods. 1, písm. e) zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon 

v znení neskorších predpisov. 

Čl. VIII 

Záverečné ustanovenia 

1. Plnoletý študent sa podľa platného školského poriadku môže ospravedlniť sám v zmysle 

vyššie uvedených článkov. 

2. Smernica je platná s účinnosťou od 1.9.2022 a je umiestnená v zborovni školy na mieste 

prístupnom všetkým zamestnancom školy. 

 

V Senci, 1.9.2022 

       ...............................................................                                                                             

PaedDr. Zuzana Synaková 

                                                                                                          riaditeľka školy 


