
Smernica o uvoľňovaní a ospravedlňovaní žiakov 

Vnútorný pokyn na jednotný postup pri uvoľňovaní a ospravedlňovaní žiakov 

z vyučovania 

Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti  žiaka sa uznáva 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. 

Uvoľňovanie žiaka z vyučovania na žiadosť zákonného zástupcu (rodiča) 
Zákonný zástupca (ďalej rodič) môže písomne požiadať o uvoľnenie svojho dieťaťa z vyučovania: 

 Ak ide o neprítomnosť na dobu jedného dňa, je žiak z vyučovania uvoľňovaný triednym 

učiteľom. 

 Na dobu dlhšiu než jeden deň je žiak uvoľňovaný riaditeľkou školy a to po súhlase 

triedneho učiteľa. 

 Rodič môže ospravedlniť žiaka najviac 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni, 5 dní za 1 

polrok školského roka z vážnych rodinných a zdravotných dôvodov. 

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania musí byť doručená najmenej tri pracovné dni pred začiatkom 

predpokladanej neprítomnosti. Písomnú žiadosť, ktorá sa nachádza na stránke školy   

http://zspribinunr.edupage.org/files/Uvolnenie_ziaka_z_vyucovania.pdf  

podá triednemu učiteľovi, ktorý ju po odsúhlasení odovzdá riaditeľovi školy (Príloha č.1). 

Po odsúhlasení riaditeľom školy triedny učiteľ informuje ostatných vyučujúcich o chýbaní žiaka. 

Žiak sa zapisuje do TK ako chýbajúci a vymeškané hodiny sa mu ospravedlnia. Žiak je povinný po 

nástupe do školy dobrať zameškané učivo najneskôr do 3 dní. Písomná žiadosť rodiča sa zakladá po 

dobu jedného školského roka v dokumentácii školy. 

Uvoľňovanie žiaka na súťaže 

Vedomostné a športové súťaže podporované školou sa berú ako neoddeliteľná súčasť vyučovania.  

Učiteľ, ktorý sprevádza žiaka na súťaž, do TK do poznámky  uvedie poučenie o BOZP a informáciu 

o účasti žiaka na súťaži. Počas neprítomnosti sa žiak zapíše do TK, pričom sa mu vykáže 0 

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

V prípade, že súťaž trvá dlhšie, môže byť žiak po skončení súťaže uvoľnený sprevádzajúcim  

pedagógom na základe písomnej žiadosti rodiča.  Žiak je povinný zistiť si domáce úlohy a doučiť sa 

preberané učivo z predmetov na ktorých sa nezúčastnil do 3 dní. 

Uvoľňovanie žiaka na lekárske vyšetrenie 

Triedny učiteľ môže na základe písomnej žiadosti rodiča uvoľniť žiaka z vyučovacej hodiny na 

lekárske vyšetrenie, pokiaľ ho nemožno vykonať v čase mimo vyučovania. Triedny učiteľ 

ospravedlní 1-dňovú neprítomnosť žiaka písomne zdôvodnenú rodičom maximálne 5x za 

polrok.  Žiak je povinný priniesť triednemu učiteľovi do 2 dní ospravedlnenku z vyšetrenia 

s vyznačeným časom príchodu a odchodu od lekára. Žiak je povinný zistiť si domáce úlohy a 

dobrať  učivo z predmetov na ktorých sa nezúčastnil do 3 dní. 

http://zspribinunr.edupage.org/files/Uvolnenie_ziaka_z_vyucovania.pdf


Neprítomnosť žiaka pre chorobu 

V prípade ochorenia sa žiak nezúčastňuje vyučovania a zapisuje sa jeho absencia do TK. Rodič má 

povinnosť najneskôr do ďalšieho dňa neprítomnosti v škole oznámiť triednemu učiteľovi dôvod 

vymeškania dieťaťa zo školy. V prípade podozrenia zo záškoláctva triedny učiteľ kontaktuje rodiča 

najneskôr  po dvoch dňoch absencie žiaka (keď rodič neoznámi neúčasť žiaka). Žiak prinesie 

ospravedlnenku od lekára a odovzdá ju triednemu učiteľovi najneskôr do 2 dní od nástupu do školy. 

Rodič môže žiaka  ospravedlniť maximálne na dobu 3 dní nepretržite. V odôvodnených 

prípadoch môže učiteľ vyžiadať lekárske potvrdenie o ochorení žiaka, resp. skontrolovať 

ospravedlnenku  u lekára. Žiak je povinný dobrať zameškané učivo do 3 dní. 

Ak žiak počas polroka vymešká viac ako 30% (alebo viac ako 200 hodín) z vyučovacích hodín 

daného predmetu a má málo známok, môže byť na návrh vyučujúceho z daného predmetu 

komisionálne skúšaný. 

Ak je žiak hospitalizovaný v nemocnici, je zaškolený a do TK sa nezapisuje. Do poznámky triedny 

učiteľ zapíše „Žiak je od ..... zaškolený v nemocnici“. 

V prípade vážneho ochorenia, keď zo zdravotných dôvodov nemôže  dochádzať do školy, riaditeľ 

školy rozhodne o individuálnom vzdelávaní a zabezpečí kontakt s pedagógom minimálne 2 hodiny 

týždenne. 

Vyučovacie hodiny,  na ktoré žiak neprinesie lekárske alebo rodičovské ospravedlnenie do     2 dní 

od nástupu na vyučovanie sa evidujú ako neospravedlnené. Tiež sa zapisujú do TK  neskoré 

príchody žiaka na prvú vyučovaciu hodinu. Minúty oneskorenia sa za štvrťrok spočítajú  (45 

minút = 1 vyučovacia hodina)  a evidujú ako ospravedlnené alebo neospravedlnené hodiny. 

 

Postup školy v prípade riešenia neospravedlnených hodín 
Ak počet neospravedlnených hodín presiahne 3 vyučovacie hodiny, triedny učiteľ  

informuje vedenie školy a rodiča. Žiakovi môžu byť udelené opatrenia vo výchove alebo znížená 

známka zo správania nasl.: 

Neospravedlnená neprítomnosť na vyučovaní: 

 pokarhanie triednym učiteľom –                  za 1-2 neospravedlnené hodiny 

 pokarhanie riaditeľom školy –                     za 3-6 neospravedlnených hodín 

 znížená známka zo správania 

2. stupňa –    za 7-12 neospravedlnených hodín 

3. stupňa –    za 13-19 neospravedlnených hodín 

4. stupňa –    za 20 a viac neospravedlnených hodín 

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

na Útvar sociálneho úradu MsÚ Nitra. Za viac ako 60 vymeškaných neospravedlnených hodín sa 

zákonný zástupca dopúšťa priestupku v súlade s § 37, ods. 1, písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z. 

štátnej správe o školstve a školskej samospráve, nad 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). 

Smernica bola prerokovaná a schválená na pedagogickej rade dňa 2.9.2013 

 

Mgr. Iveta Miková – riaditeľka ZŠ 

 



Príloha č.1 
 

(Meno, priezvisko, adresa a kontakt zákonného zástupcu žiaka) 

 

 

Základná škola  

kniežaťa Pribinu 

Andreja Šulgana 1   

949 01 Nitra  

                            

 

Vec:  Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania  

 

 

Vážená pani riaditeľka, 

 

týmto Vás žiadam o uvoľnenie môjho syna (mojej dcéry) ......................................................... 

 

žiaka (žiačky)  .................  triedy, narodeného (narodenej) dňa ................................................., 

 

bytom .......................................................PSČ..............., z vyučovania v dňoch ...................... 

 

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

 

Ako dôvod uvádzam .................................................................................................................... 

 

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

 

Prílohy: (potvrdenie o zdravotnom stave, resp. doporučenie ošetrujúceho lekára na pobyt pri mori, v  

horách... a podobne.) 

 

Uvedomujeme si, že vynechanie vyučovania sa môže nepriaznivo odraziť na prospechu môjho 

dieťaťa. Zaväzujeme sa vymeškané učivo si s dieťaťom dobrať. 

 

Dátum: ..................................                      .................................................................................  

podpis rodiča 

 

POUČENIE: 
1. Ak ide o neprítomnosť na dobu jedného dňa, je žiak z vyučovania uvoľňovaný triednym 

učiteľom. 

2. Na dobu dlhšiu než jeden deň je žiak uvoľňovaný riaditeľkou školy, a to po súhlase triedneho 

učiteľa.  

V takomto prípade musí byť žiadosť doručená najmenej tri pracovné dni pred začiatkom 

predpokladanej neprítomnosti.  

3. Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní v prípade nesúhlasu riaditeľky školy, resp. triedneho 

učiteľa v prípade bodu 1., bude jeho absencia hodnotená ako neospravedlnená.  



4. V prípade, že žiadosť sa týka uvoľnenia na lekárske vyšetrenie alebo úradný výkon, je 

potrebné následne návštevu lekára preukázať lekárskym potvrdením a návštevu úradu 

úradným potvrdením. 

 

S uvoľnením žiaka súhlasím– nesúhlasím, a to z dôvodu:  

 

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

 

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

 

Dátum:................................   ................................................................... 

podpis triedneho učiteľa 

 

 

S uvoľnením žiaka súhlasím– nesúhlasím, a to z dôvodu:  

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

 

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

 

 

Dátum: .............................                                        ..................................................................... 

podpis riaditeľky školy 

 

                                                                                   

 

  

Poznámka: 

 

1)  Riaditeľ školy  vydá  rozhodnutie o uvoľnení žiaka z vyučovania na základe žiadosti zákonného 

zástupcu  : 

      a)  zo zdravotných dôvodov (prílohou žiadosti je vyjadrenie ošetrujúceho lekára) 

      b)  zo závažných rodinných dôvodov. 

2) Ak sa žiak na základe prideleného liečebného poukazu zúčastní liečebného pobytu v detskej 

ozdravovni, príp. v nemocnici, pri ktorej  pôsobí škola, je táto povinná poslať škole potvrdenie 

o zaškolení, v prípade dlhodobej návštevy i výpis známok.  

3)  Rozhodnutie riaditeľ školy vydá pri neprítomnosti žiaka v škole nad 3 dni len v prípadoch 

uvedených v poznámke č.1. Neprítomnosť žiaka na vyučovaní  bez rozhodnutia riaditeľa školy sa 

považuje za neospravedlnenú.  

 

 


