
Ospravedlňovania absencie žiaka na praktickom vyučovaní 
na pracovisku praktického vyučovania 

 
 

1. Ospravedlňovanie absencie žiaka na praktickom vyučovaní na pracovisku praktického 
vyučovania upravuje vnútorný poriadok pracoviska praktického vyučovania. 

 
2. Absenciu žiaka na praktickom vyučovaní ospravedlňuje žiak u majstra odbornej výchovy alebo   

u inštruktora, pod vedením ktorého žiak vykonáva praktické vyučovanie, a to rovnakým 
spôsobom ako ospravedlňuje svoju neprítomnosť zamestnanec zamestnávateľa. Doklad 
potvrdzujúci objektívny dôvod neprítomnosti žiaka na praktickom vyučovaní je žiak povinný 
odovzdať najneskôr tretí deň na praktickom vyučovaní nasledujúci po jeho neprítomnosti na 
praktickom vyučovaní.  

 
3. Ak neprítomnosť žiaka na vyučovaní zodpovedá aj času teoretického vyučovania, originál 

dokladu odovzdá žiak svojmu triednemu učiteľovi a kópiu dokladu svojmu majstrovi odbornej 
výchovy alebo inštruktorovi. 

 
4. Ak je prekážka v praktickom vyučovaní žiakovi vopred známa, je žiak povinný včas požiadať 

zamestnávateľa o uvoľnenie z praktického vyučovania. Inak je žiak povinný upovedomiť 
zamestnávateľa o prekážke v praktickom vyučovaní a o jej predpokladanom trvaní bez 
zbytočného odkladu. Žiak je povinný svoju neprítomnosť na praktickom vyučovaní oznámiť 
obdobným spôsobom, ako oznamuje svoju neprítomnosť na pracovisku zamestnanec 
zamestnávateľa a to telefonicky, SMS alebo emailom.  

 
5. Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť žiaka na praktickom vyučovaní za čas jeho choroby 

alebo úrazu alebo počas karantény a to iba na základe potvrdenia od lekára. 
 
6. Pre ospravedlňovanie absencie žiaka na praktickom vyučovaní na pracovisku praktického 

vyučovania v  systéme duálneho vzdelávania neplatí § 144 ods. 9 a ods. 10 zákona č. 245/2008 
Z. z. o výchove a vzdelávaní, nakoľko pracovisko praktického vyučovania nie je škola a ani školské 
zariadenie.  

 

(9) Ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení, jeho 
zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť škole alebo školskému zariadeniu bez 
zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa 
uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé 
poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne 
udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach. 
(10) Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, 
ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; vo výnimočných a osobitne odôvodnených 
prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci 
odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po 
sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia 
potvrdenie od lekára. 

 
7. Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť žiaka na praktickom vyučovaní, ktorá zodpovedá 

nevyhnutne potrebnému času na výkon občianskych povinností a iných úkonov vo všeobecnom 
záujme, ak túto činnosť nemožno vykonať mimo vyučovacieho dňa praktického vyučovania.  

 

Občianska povinnosť je najmä činnosť žiaka: 
a) ako svedka, iných osôb predvolaných na konanie na súde alebo inom štátnom orgáne 
alebo orgáne územnej samosprávy, 
b) pri poskytnutí prvej pomoci, 
c) pri opatreniach proti prenosným chorobám, 
d pri iných naliehavých opatreniach liečebno-preventívnej starostlivosti, 
e pri izolácii z dôvodov veterinárno-ochranných opatrení. 



 
Iný úkon vo všeobecnom záujme je najmä 

a) účasť žiaka so súhlasom zamestnávateľa na školskej akcii organizovanej strednou 
odbornou školou, 
b) činnosť člena volebných komisií vo voľbách, ktoré vyhlasuje predseda Národnej rady 
Slovenskej republiky a v referende a činnosť člena orgánov na ľudové hlasovanie o odvolaní 
prezidenta Slovenskej republiky, 
c) činnosť člena horskej služby alebo inej organizovanej záchrannej skupiny počas osobnej 
účasti na záchrannej akcii. 

 
8. Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť žiaka na praktickom vyučovaní, ktorá zodpovedá 

nevyhnutne potrebnému času na účasť žiaka na darovaní krvi, aferéze a darovaní ďalších 
biologických materiálov. Uvoľnenie z praktického vyučovania patrí žiakovi na nevyhnutne 
potrebný čas a to za čas cesty na odber a späť a za čas na zotavenie po odbere, pokiaľ tieto 
skutočnosti zasahujú do vyučovacieho dňa praktického vyučovania. Podľa charakteru odberu a 
zdravotného stavu darcu môže lekár určiť, že čas potrebný na jeho zotavenie sa predlžuje, 
najviac po dobu zasahujúcu do vyučovacieho dňa praktického vyučovania v rámci 96 hodín od 
nástupu cesty na odber. Ak nedôjde k odberu, poskytne sa žiakovi voľno len na preukázaný 
nevyhnutne potrebný čas neprítomnosti žiaka na praktickom vyučovaní. 

 
9. Dôležité iné osobné prekážky žiaka v praktickom vyučovaní 
 

a) Zamestnávateľ uvoľní žiaka z praktického vyučovania z týchto dôvodov a v tomto rozsahu: 
− Vyšetrenie alebo ošetrenie žiaka v zdravotníckom zariadení.  

Uvoľnenie z praktického vyučovania sa žiakovi poskytne na nevyhnutne 
potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo 
ošetrenie nebolo možné vykonať mimo vyučovacieho dňa praktického 
vyučovania. Ďalšie uvoľnenie z praktického vyučovania bez náhrady na pomernú 
časť podnikovej odmeny sa poskytne žiakovi na nevyhnutne potrebný čas, ak 
vyšetrenie alebo ošetrenie žiaka nebolo možné vykonať mimo vyučovacieho dňa 
praktického vyučovania. Za jeden deň sa považuje čas zodpovedajúci dĺžke 
vyučovacie dňa praktického vyučovania, ktorý mal žiak na základe rozvrhu 
vyučovania v tento deň absolvovať. 

− Úmrtie rodinného príslušníka.  
Uvoľnenie z praktického vyučovania sa žiakovi poskytne na jeden deň na účasť 
na pohrebe rodiča a súrodenca žiaka, na účasť na pohrebe prarodiča (stará 
mama, starý otec), alebo inej osoby, ktorá síce nepatrí k uvedeným príbuzným, 
ale žila so žiakom v čase úmrtia v domácnosti.  

− Svadba. 
Uvoľnenie z praktického vyučovania sa žiakovi poskytne na jeden deň na účasť 
na vlastnej svadbe a na účasť na svadbe rodiča žiaka. 

− Nepredvídané prerušenie premávky alebo meškanie pravidelnej verejnej dopravy. 
Uvoľnenie z praktického vyučovania sa žiakovi poskytne na nevyhnutne 
potrebný čas, ak nemohol žiak dosiahnuť miesto praktického vyučovania iným 
primeraným spôsobom. 
 

10. Prekážku v praktickom vyučovaní a jej trvanie je žiak povinný zamestnávateľovi preukázať. 
Príslušné zariadenie (lekár, súd, transfúzna služba, dopravný podnik a pod.) je povinné potvrdiť 
žiakovi doklad o existencii prekážky v praktickom vyučovaní a o jej trvaní. 


