
 
 
 
 
 
 
 
 

Odbor OZS 
Vyřizuje: MUDr. Truellová, tel.: +420 224 972 351, e-mail:truellova@mzcr.cz, Palackého náměstí 4,128 01 
Praha 2, tel.: +420 224971111, e-mail: ozs@mzcr.cz, www.mzcr.cz 

  

       

PROHLÁŠENÍ  

Ministerstva zdravotnictví k 

 „Omlouvání nepřítomnosti žáků v základní škole ze strany lékařů 

 a klinických psychologů“ 

 

Ve snaze sjednotit postup lékařů a klinických psychologů při omlouvání nepřítomnosti 

žáků v základní škole vydává Ministerstvo zdravotnictví (MZ) následující prohlášení: 

 

Omlouvání žáků základních škol z vyučování upravuje zákon č. 561/2004 Sb. V souladu 

s tímto zákonem MŠMT ve spolupráci s ostatními resorty (včetně Ministerstva 

zdravotnictví) připravilo aktualizaci „Metodického pokynu k jednotnému postupu při 

uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví“.  

 

Dle této metodiky nepřítomnost nezletilého žáka základní školy ve škole omlouvá jeho 

zákonný zástupce, a to již první den jeho nepřítomnosti ve škole. Důvody žákovy 

nepřítomnosti ve škole je zákonný zástupce povinen doložit nejpozději do tří kalendářních 

dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Způsoby, jakými je dokládá, stanoví školní řád. 

Základní škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti 

žáka z důvodu nemoci příslušným praktickým lékařem žáka, popř. ošetřujícím lékařem 

nebo klinickým psychologem, jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem 

nezletilého žáka. Ve výjimečných, individuálně stanovených případech (především 

v případě časté nepřítomnosti žáka nasvědčující zanedbávání povinné školní docházky), 

může škola požadovat jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře, popř. 

příslušného praktického lékaře nebo klinického psychologa i v případě nepřítomnosti 

kratší, než tři dny. 

 

Je-li vystavení potvrzení příslušným praktickým lékařem žáka, popř. ošetřujícím lékařem 

nebo klinickým psychologem požadováno v  rámci poskytování zdravotní péče hrazené ze 

zdravotního pojištění, je vystavení tohoto potvrzení hrazeno ze zdravotního pojištění. 

Není-li toto potvrzení požadováno v  rámci poskytování zdravotní péče hrazené ze 

zdravotního pojištění, je potvrzení poskytnuto za úhradu. 

 

Příslušní praktičtí lékaři (popř. ošetřující lékaři nebo kliničtí psychologové) mohou 

poskytovat školám informace o zdravotním stavu žáka, pokud zákonní zástupci či zletilí 

žáci vydali souhlas s poskytováním těchto informací.  
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Z výše uvedeného vyplývá pro zdravotnická zařízení následující postup: 

V případě, že zdravotnické zařízení navštíví fyzická osoba v roli pacienta s cílem 

poskytnutí léčebné péče, součástí této péče je také poskytnutí potvrzení o dočasné 

neschopnosti žáka ke studiu. Vydání tohoto potvrzení je hrazeno z veřejného zdravotního 

pojištění, nejedná-li se o výkon hrazený pacientem. 

 

V případě, že zdravotnické zařízení vyhledá fyzická osoba s cílem vydání potvrzení o 

dočasné neschopnosti žáka ke studiu nezávisle na poskytnutí zdravotní péče, je vystavení 

potvrzení o dočasné neschopnosti žáka ke studiu poskytnuto za úhradu. 

 

Zdravotnické zařízení může za úhradu poskytnout potvrzení o dočasné neschopnosti žáka 

ke studiu přímo škole na vyžádání, a to pouze s výslovným souhlasem zákonného 

zástupce žáka.  

 

Výše uvedené je v souladu s následujícími právními normami:  

Dle § 13 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. se ze zdravotního pojištění hradí zdravotní péče 

poskytnutá pojištěnci s cílem zachovat nebo zlepšit jeho zdravotní stav. Dle § 15 odst. 14 

zákona č. 48/1997 Sb. se ze zdravotního pojištění nehradí vyšetření, prohlídky a jiné 

výkony provedené v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v zájmu a na žádost 

právnických osob, jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce. Dle § 

38 zákona č. 48/1997 Sb. hrazená péče zahrnuje posuzování dočasné neschopnosti k 

práci nebo ke studiu ošetřujícím lékařem a posuzování skutečností, které jsou podle § 191 

zákoníku práce důležitými osobními překážkami v práci, a obdobné výkony u žáků a 

studentů. Podle § 21 odst. 1 zákona 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších 

předpisů, je posudková činnost nedílnou součástí léčebně preventivní péče. Informace 

jsou poskytovány se souhlasem pacienta, popř. zákonného zástupce nezletilého pacienta, 

dle ust. § 67b odst. 12 písm. d) zákona č. 20/1966 Sb. Bez souhlasu pacienta, popř. 

zákonného zástupce nezletilého, informace poskytovat nelze, neboť jde o citlivé údaje ve 

smyslu § 4 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb. 

 

 

V Praze dne 20. 11. 2012 


