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15.5.2010 se k tématu sešla expertní skupina v oblasti vzdělávání za účasti
pedagogů, vedení škol, Městské policie, Policie ČR, zástupců města, OSPODu, odboru
kontroly MmÚ, pediatrů a neziskových organizací.
Z jednání skupiny byly nakonec tyto hlavní v ýstupy:
1) Systém řešení neomluvených absencí dle slov zástupce OK MmÚ v Ústí nad Labem
funguje a není třeba jej modifikovat. Se systémem řešení absencí jsou na za čátku každého
školního roku seznamování ředitelé škol, kteří informace následn ě distribuují pedagogick ým
sborům (dle slov pedagog ů se tak ale neděje 100%).
2) Postup při řešení skrytého záškoláctví (opakované omluvené absence v pátek apod.)
není v Ústí nad Labem řešen jednotně. Bylo by dobré mít stanovenou hranici po čtu
podezřelých omluvených hodin, při kterých bude mít škola povinnost požádat OK MmÚ o
zajišťování potvrzení omluvenek léka řem.
3) Informování zástupc ů škol o výsledcích šetření OSPODu a řešení přestupků OK MmÚ
není ze zákona možné
Na setkání zástupc ů OK MmÚ a vedení škol v září 2010 bylo ujednáno, že hranice
počtu podezřelých omluvených hodin nebude jednotně stanovena a každá škola si tuto
hranici vytyčí sama.
Dosavadní postup při projednávání záškoláctví (zaslaném Janou Pernerovou z OK MmÚ):
-

škola spolupracuje s r odiči a OSPOD MmÚ (ostatní organizace)

-

v případě zameškání hodin, které nebyly omluvené v souladu se školním řádem v počtu
nad 20 hodin, zasílá škola na OK MmÚ oznámení o zá školáctví

-

OK MmÚ řeší oznámené přestupky ve spolupráci s OSPOD MmÚ, dětskými lékaři a
rodiči, následně rozhodují s možností uložení sankce od napomenutí a ž po pokutu,
která může být až do výše 3000,- Kč

-

Pokud se jedná o rodinu, která s OK nespolupracuje nebo není vedena v registru
obyvatel, na základě žádosti OK MmÚ provádí OSPOD šetření a zpětně o výsledku
informuje OK MmÚ
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-

V případě uložení sankce dle zákona

č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění

pozdějších předpisů OK MmÚ informuje odbor sociálních v ěcí a v souladu s platnými
právními předpisy tento může rozhodnout o snížení nebo odebrání dávek v hmotné
nouzi
-

Při opakovaném záškoláctví s velkým počtem neomluvených hodin po posouzení
správního orgánu OK MmÚ postupuje v ěc PČR (věc je pak řešena příslušným
soudem)
Největším odchylkou od Metodického pokynu Ministerstva

školství k jednotnému

postupu při uvolňování žáků z vyučování, prevenci a postihu zá školáctví z roku 2002 1 je
v Ústí nad Labem přesun kompetencí z OSPODu na Odbor kontroly Magistrátu m ěsta Ústí
nad Labem. Tomu zasílají školy oznámení o záškoláctví, toho žádají o zajištění potvrzování
omluvenek lékařem a k OSPODu se informace dostane jen na základ ě žádosti OK MmÚ o
šetření. OK MmÚ také neinformuje Policii ČR při počtu absencí vyšším než 100 hodin, ale
při opakovaném záškoláctví a zároveň při vyšší míře absencí, přičemž tato míra je
stanovována individuálně.
V listopadu 2011 došlo v systému řešení absencí v Ústí nad Labem k dalším změnám.
Škola musí informovat rodiče o absenci žáka ve škole písemně (vzhledem k finanční situaci
škol ale nejsou dopisy zasílány doporu čeně), stejně tak rodič musí písemně dítě omluvit do
72 hodin. Doposud to bylo mo žné i telefonicky, z čehož pak vyvstávaly problémy při
dokazování, zda dítě bylo omluveno či ne.
Od ledna 2011 připravuje MPSV společně s MŠMT další inovaci v oblasti řešení školních
absencí 2, zůstane-li však u Metodického pokynu, bude pro školy a příslušné městské
orgány jen doporučením.

V Ústí nad Labem 2.12.2010
1

Vít Kučera

M e t o ýd i c k k jednotnému
p o k y n postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a

postihu záškoláctví
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http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/petadvacet-neomluvenych-hodin-ctvrt-roku-

bez-socialnich-davek_185797.html
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