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Genehmigt/schváleno:  M 35 

Pravidla absencí  

Všechny žádosti jsou adresovány na vedení školy a podávají se na studijním oddělení. 

Škola se k žádosti vyjádří do 10 dnů ode dne, kdy dokumenty obdržela.  

I. Individuální 
vzdělávací plán IVP 
(žádost se podává na 
přiloženém formuláři) 

 
1. Na základě doporučení z 
PPP 

Žádost musí být podána do 15. 9. příslušného 
školního roku. Plán musí být schválen a 
vypracován do 30. 9. příslušného školního 
roku. 

 
2. Dlouhodobé studium 
v zahraničí  
(víc než 20 vyučovacích dní) 

Žádost musí být podána nejpozději měsíc před 
koncem semestru, na který pobyt v zahraničí 
navazuje.  
Celý školní rok do 31. 5. předchozího školního 
roku, druhý semestr do 31. 12. příslušného 
školního roku. 

 
3. Zvlášť závažné 
dlouhodobé zdravotní 
důvody 
 

Nepřítomnost ve škole delší než 3 měsíce, 
žádost musí být podána neprodleně po vzniku 
události.  
K žádosti se přikládá lékařské potvrzení. 

II. Uvolnění 
z tělesné výchovy 
(žádost se podává na 
přiloženém formuláři) 

 
Zdravotní omezení na 
základě stanoviska lékaře 

 
Žádost musí být podána neprodleně po vzniku 
události.  
K žádosti se přikládá lékařské potvrzení. 

III. Žádost o 
navýšení limitu 
absence  
(žádost se podává formou 
dopisu) 

 
1. Dlouhodobá nemoc 

Každý případ se řeší individuálně -  absence 
může být navýšena maximálně na 50 %. 
Žádost musí být podána neprodleně po vzniku 
události, viz podrobný popis. 

 
2. Reprezentace České 
republiky 

Doložena potvrzením sportovního klubu o 
reprezentaci ČR a tréninkovým plánem. 
Žádost o navýšení limitu absence v těchto 
případech musí být podána do 30. 9. 
příslušného školního roku na celý školní rok 
nebo na první pololetí, nebo do 31. 1. 
příslušného školního roku na druhé pololetí. 

IV. Mimoškolní 
aktivity -sportovní, 
kulturní, studijní 
(žádost se podává formou 
dopisu) 

 
Krátkodobé studium 
v zahraničí a reprezentace 
školy 

 
maximálně 20 vyučovaných dnů, v docházce 
bude zadaná nezapočitatelná absence  
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I. Individuální vzdělávací plán  
 

Termín a důvody podání žádosti o IVP jsou uvedené v úvodním přehledu. 

Škola odpoví na žádost zákonného zástupce, v případě zletilého žáka na žádost samotného žáka, nejpozději do 

10 dnů ode dne, kdy škola obdržela doporučení a kompletní žádost.  

V případě nepředvídatelných událostí se jednotlivé případy řeší individuálně, žádost musí být podána 

neprodleně po vzniku události. 

II. Uvolnění z tělesné výchovy 
 

Uvolnění z TV se řídí § 67 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V předmětu tělesná výchova 

ředitel školy uvolní žáka z vyučování na základě posudku vydaného registrujícím lékařem, pokud má být žák 

uvolněn na pololetí školního roku nebo na školní rok. Žák není z TV hodnocen, na vysvědčení bude „U“. 

III. Žádost o navýšení limitu absence  

Žádost o navýšení limitu absence podávají zák. zástupci nezletilého žáka, příp. zletilí žáci.  

Dlouhodobá nemoc: Absolvoval-li žák v příslušném pololetí souvislou, lékařsky doloženou léčbu spojenou s 

hospitalizací v léčebném zařízení (delší než 15 pracovních dnů), lze požádat písemně o navýšení limitu celkové 

absence (maximálně na 50 %). U zdravotních důvodů je přílohou žádosti doporučující stanovisko lékaře. 

Žákyně a žáci I. - V. ročníku si mohou tuto žádost podat pouze v průběhu prvního a třetího čtvrtletí probíhajícího 

školního roku, žákyně a žáci VI. ročníku pouze v průběhu I. čtvrtletí a v únoru probíhajícího školního roku.  

Reprezentace ČR: Žádost o navýšení limitu absence musí být podána do 30. 9. příslušného školního roku na 

celý školní rok, nebo na první pololetí, nebo do 31. 1. příslušného školního roku na druhé pololetí. K žádosti 

musí být přiloženo potvrzení sportovního klubu o reprezentaci České republiky a tréninkový plán. 

IV. Mimoškolní aktivity -sportovní, kulturní, studijní 

Jde o krátkodobé studium v zahraničí nebo podobné aktivity trvající maximálně 20 vyučovacích dní, u kterých 

se o uvolnění žádá kdykoliv v průběhu školního roku, minimálně však 14 dní před termínem odjezdu.  
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Číslo jednací: ………………………….                        Datum: …………………………. 

ŽÁDOST O INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN 
 

Jméno a příjmení studujícího Třída, šk. rok 

 

Datum narození 

 

   

 

 

Žádám tímto o povolení individuálního vzdělávacího plánu pro školní rok……………………, v době 

od…………………..do……………. . 

 

Důvodem mé žádosti je (zakroužkujte důvod Vaší žádosti): 

1. doporučení Psychologicko-pedagogické poradny (PPP) 

2. dlouhodobé studium v zahraničí – víc než 20 vyučovacích dní (uveďte stát a školu, přiložte potvrzení o 

přijetí a pozvání školou) ………………………………………………………. 

3. zvlášť závažné zdravotní důvody (přílohou musí být potvrzení od lékaře)  

 

V Praze, dne…………………………. 

 

Zákonný zástupce  ………………………….  Podpis studenta (zletilého) …………………………. 

podpis zák. Zástupce ………………………….    

Souhlas studujícího (nezletilého) …………………………. Souhlas zákonného zástupce……………………….  

 
Podmínky: 
 

1. Škola odpoví na žádost zákonného zástupce, v případě zletilého žáka na žádost samotného žáka, 

nejpozději do 10 dní ode dne, kdy škola obdržela doporučení a žádost.  

2. V případě nepředvídatelných událostí se jednotlivé případy řeší individuálně, žádost musí být podána 

neprodleně po vzniku události. 

3. Žádosti budou zpracovány teprve tehdy, když budou dodány všechny podklady. 

 

 

Do třídního výkazu (Bakalářů) zapsáno dne: ………………………….   Podpis: …………………………. 
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Číslo jednací: ………………………….                      Datum: …………………………. 

ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ Z TĚLESNÉ VÝCHOVY 
 

Uvolnění z TV se řídí § 67 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V předmětu tělesná výchova 

ředitel školy uvolní žáka z vyučování na základě posudku vydaného registrujícím lékařem, pokud má být žák 

uvolněn na pololetí školního roku nebo na školní rok. Žák není z TV hodnocen. 

 

Jméno a příjmení  ………………………………………………………………..………..…. 

Datum narození    ……………………..……………………………………………..….…… 

Třída                     ………………………….  Školní rok ………………………….   

 

Na základě níže uvedeného stanoviska odborného lékaře žádám o uvolnění 

částečné  - úplné  (prosím, označte) z vyučovacího předmětu tělesná výchova. 

Stanovisko a vyjádření lékaře: 

V Praze dne   ………………………….   

Podpis žáka žákyně  ………………………………………………………………..………..…. 

Podpis zákonného zástupce …………………………………………….……….…..………….. 

 

Rozhodnutí ředitelky školy č. j.  …………..……………………….………..………………..  

Žák – žákyně  uvolněn - uvolněna      úplně – částečně                  z tělesné výchovy   

ode dne   ………………………………………………………………..………..…. 

V Praze dne   ………………………….                                                                  

           ………………………………… 

                                                                                      Mag.  Isabella Haleš 

                                                                                                 ředitelka školy 

  

 

Do třídního výkazu (Bakalářů) zapsáno dne: ………………………….   Podpis: ………………………….  


