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Omluvení z výuky 
 

 

Žádám o omluvení mého syna / dcery .................................................................................................. 

 

z výuky předmětu .................................................................................................................................  

 

konané dne / v období (od-do) .............................................................................................................. 

 

z důvodu ................................................................................................................................................ 

 

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

 

 

 

V .................................................... dne ............................................... 

 

 

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

podpis zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka 

 

 
Výňatek ze Školního řádu ZUŠ J. Kvapila, Brno, který je zveřejněn u vstupu do školy a na webové adrese: www.zusjk.cz 

Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků školy  

 

Žáci jsou povinni: 

c)  žáci jsou povinni docházet do vyučování pravidelně a včas. 

 

Zletilí žáci jsou povinni: 

b) nejpozději do tří dnů omluvit nepřítomnost ve vyučování, osobně, telefonicky nebo e-mailem,   

c) v případě delší nemoci podat učiteli studijního zaměření do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání, 

d) předem omlouvat nepřítomnost z důvodu účasti na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod. 

 

Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni: 

a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy, 

d) nejpozději do tří dnů omluvit nepřítomnost žáka ve vyučování, osobně, telefonicky nebo e-mailem, 

e) v případě delší nemoci žáka podat učiteli studijního zaměření do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání, 

f) nepřítomnost žáka z důvodu účasti na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod. omlouvat předem. 

 

Ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně uvolnit žáka zcela nebo zčásti z pravidelné 

docházky do některého povinného předmětu stanoveného školním vzdělávacím programem, a to buď na školní rok, nebo 

jeho část; zároveň stanoví náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek z předmětu, ze kterého byl žák uvolněn. 

Písemná žádost musí být podána ředitelce školy nejpozději 14 dnů od zahájení pololetí školního roku nebo od zahájení 

vzdělávání žáka.  

 

Žák odevzdá vyplněné a podepsané Omluvení z výuky třídnímu učiteli nebo vyučujícímu předmětu bezprostředně po 

následném příchodu do školy. 

 

Žák, který má ve školním roce větší než 60 % absenci z povinných i povinně volitelných předmětů, je povinný z tohoto 

předmětu vykonat komisionální zkoušku tak, aby mohl být z tohoto předmětu hodnocen. 
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