
Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 
793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál 
 
Organizace školního roku 2019/2020 

Začátek školního roku: v pondělí 2. 9. 2019 

Prázdniny: 

 podzimní: 29. – 30. 10. 2019 
 vánoční: 23. 12. 2019 – 5. 1. 2020 (vyučování začne v pondělí 6. 1. 2020) 
 pololetní: 31. 1. 2020 
 jarní:  9. 3. – 15. 3. 2020 
 velikonoční: 9. 4. 2020 (10. 4. 2020 a 13. 4. 2020 – svátek) 
 hlavní:  1. 7. – 1. 9. 2020 (vyučování pro šk. r. 2020/21 začne v úterý 1. 9. 2020). 

Omlouvání absencí: 

1. Při předem známé absenci žádají rodiče žáka prostřednictvím třídního učitele písemně o uvolnění. 

Žáka do dvou dnů uvolňuje třídní učitel. Uvolnění na tři a více dnů povoluje ředitel školy na základě 

písemné žádosti. Z vyučovací hodiny se žák omlouvá příslušnému učiteli, je však povinen omluvu 

písemně doložit v žákovské knížce třídnímu učiteli. 

2. Rodiče jsou povinni do 48 hodin informovat třídního učitele o důvodu absence. 

3. Písemnou omluvenku zapsanou v žákovské knížce je žák povinen předložit třídnímu učiteli nebo jeho 

zástupci ihned při návratu do vyučování. 

4. Třídní učitel rozhoduje o omluvení či neomluvení absence žáka dle bodu č. 1. 

5. Sporné případy absence řeší ředitelka školy. Rodiče budou v případě potřeby předvoláni k jednání do 

školy. Při podezření ze záškoláctví bude informován OSPOD při MěÚ Krnov. 

6. Při 35hodinové neomluvené absenci je ředitelka školy povinna tuto skutečnost nahlásit orgánům 

OSPOD a Policie ČR. 

7. Pravidla pro omlouvání z odpoledního vyučování jsou stejná jako v případě dopolední výuky. 

UPOZORNĚNÍ! 

Od 6:15 – 7:30 bude otevřena budova školní družiny pro všechny žáky, které rodiče k tomuto provozu ranní 

družiny přihlásí. Budova školy bude otevřena 30 minut před zahájením dopoledního vyučování tj. 7:10 hodin 

(a dle počasí). 

Konzultační hodiny: 

Rodiče žádáme, aby se vždy po písemném vyzvání třídního učitele dostavili osobně k projednání dané 

záležitosti. Rodič si může individuálně domluvit schůzku s jednotlivými pedagogickými pracovníky.  

Řádné konzultační hodiny budou probíhat vždy před ukončením čtvrtletí. 

Podpis zákonného zástupce:  ……………………………………………………………………………………………… 

  


