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Postup při nahlášení podezření na záškoláctví 
 
Na prevenci záškoláctví se podílí především rodiče a jiné osoby odpovědné za výchovu 
dítěte, škola a příslušný orgán SPOD. 
Způsob omlouvání žáků při nepřítomnosti ve vyučování upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) a školní řád. 
 
Škola řeší v rámci svých kompetencí neomluvené absence: 
 
1. do 10 neomluvených vyučovacích hodin  
- vyzve škola zákonného zástupce (dále jen „ZZ“) k jednání a provede výchovný pohovor s 
žákem  
 
2. nad 10 neomluvených vyučovacích hodin  
- škola svolává výchovnou komisi, jednání se dle závažnosti a charakteru nepřítomnosti žáka 
ve škole účastní i zástupce OSPOD 
 
Výchovná komise projednává: 

 důvod neomluvené nepřítomnosti žáka ve škole 

 způsob omlouvání nepřítomnosti žáka ve škole v souladu se školským zákonem a 
školním řádem 

 upozorní ZZ a žáka na povinnost plnění školní docházky stanovenou školským 
zákonem 

 seznámí ZZ a žáka s možnými důsledky v případě dalšího nárůstu neomluvené 
absence 

 
Z jednání výchovné komise je vyhotoven zápis, který obsahuje opatření k nápravě a záznam 
z průběhu jednání. Všichni zúčastnění zápis podepíší a obdrží jeho kopii. 
 
 
3. nad 25 neomluvených vyučovacích hodin  
- škola zašle oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací na orgán SPOD 
a oddělení přestupků ÚMČ Praha 11 
Na žádost Oddělení přestupků se orgán SPOD písemně vyjadřuje k rodinným a výchovným 
poměrům rodiny. 
 
Škola má dle § 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPOD“) vůči orgánu SPOD  mimo jiné oznamovací 
povinnost v případě, pokud se dozví o dítěti, jehož vývoj je nebo by mohl být záškoláctvím 
ohrožen. V takovém případě škola poskytne orgánu SPOD informace o záškoláctví. Orgán 
SPOD si od školy vyžádá podrobnější zprávu.  
 
V případě pokračujícího záškoláctví v průběhu jednoho školního roku, kdy už byli ZZ žáka 
pravomocným rozhodnutím postiženi pro přestupek, zašle škola oznámení o zanedbání 
školní docházky s náležitou dokumentací na orgán DPOD a Policii ČR. 
 
V případě, že orgán SPOD dospěje k názoru, že se jedná o ohrožené dítě (dle § 6 zákona o 
SPOD), zařadí dítě do evidence a přistoupí k sociální práci s rodinou a současně poskytne 
rodině odborné poradenství. Následně orgán SPOD vyhodnotí situaci dítěte, popřípadě 
přistoupí ke zpracování individuálního plánu ochrany dítěte. Je-li to vhodné a účelné, může 
orgán SPOD uspořádat případovou konferenci (§ 10 odst. 3 písmeno e) zákona o SPOD). 



Postup č. 5 
 

2 

 

 
Orgán SPOD projedná s rodiči záškoláctví dítěte a pokusí se zjistit příčiny tohoto problému a 
pomoci ho řešit. Zároveň působí na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské 
odpovědnosti a dohlíželi na to, aby dítě do školy pravidelně docházelo. Pokud to umožňuje 
rozumová a volní vyspělost dítěte, orgán SPOD s ním provede pohovor zaměřený na zjištění 
důvodů jeho absence ve škole a pokusí se zjistit jeho názor na tento problém (§8 zákona o 
SPOD). Orgán SPOD v případě potřeby navštíví dítě a rodinu v místě jejich bydliště, ve škole 
nebo jiném prostředí (§ 52 zákona o SPOD). 
 
Orgán SPOD může přistoupit k uložení výchovného opatření formou správního řízení § 13 
zákona o SPOD. 


