
 

 

 

 

Poriadok ospravedlňovania zameškaných hodín  

na gymnáziu DSB (od 5.tr.) 

 
 

Rodičom neplnoletých žiakov, plnoletým žiakom a ich rodičom, 

v tomto platnom koncepte nájdete dôležité informácie o poriadku ospravedlňovania na DSB.  
 

1. správa (oznámenie): na sekretariát a triednemu učiteľovi 

Ak žiakovi vážne dôvody (napr. choroba) znemožnia prísť do školy, je nevyhnutné obratom túto 

skutočnosť oznámiť škole s udaním dôvodu a predpokladanej dĺžky absencie. Prosíme Vás, aby ste v 

deň neprítomnosti najneskôr do 8:00 hod elektronicky (sekretariat@deutscheschule.sk-) oznámili 

absenciu na sekretariáte a zároveň triednemu učiteľovi. Je to nevyhnutné, keďže v prípade neohlásenej 

absencie bude písomná resp. kontrolná práca hodnotená známkou 6 resp. počtom bodov 0. Oznámenie 

nenahradzuje ospravedlnenie, ktoré treba vo forme vyplneného formulára odovzdať neskôr! 
 

2. písomné ospravedlnenie: triednemu učiteľovi  

Pri návrate do školy musí žiak odovzdať triednemu učiteľovi najneskôr do 3 dní   písomné 

ospravedlnenie (Seite 3) s podpisom rodiča. Prosím, použite na tento účel výlučne formulár 

webstránky DSB! 
 

A - vymeškanie z vyučovania: viac ako 3 dni 

Po viac ako 3-dňovej absencii škola žiada o predloženie lekárskeho potvrdenia, priloženému k 

vyplnenému formuláru. V ojedinelých prípadoch, napr. v prípade "nápadne častých ochorení" je 

potrebné predložiť lekárske potvrdenie už skôr, na základe zhodnotenia vedenia školy. 
 

B - vymeškanie z vyučovania:  počas vyučovania 

Stáva sa, že sa žiaci zo zdravotných dôvodov odhlásia z vyučovania v priebehu školského dňa. Za 

účelom transparentnosti tejto situácie pre rodičov si musia odhlasujúci sa žiaci vyzdvihnúť na školskej 

recepcii na to určený na krátkodobé uvoľnenie z vyučovania. Vyplnenú žiadosť podpíše učiteľ, ktorý 

žiaka prepúšťa (zároveň zapíše chýbanie do triednej knihy). Tento formulár potom so súhlasom a 

podpisom rodičov musí žiak na nasledujúci deň odovzdať triednemu učiteľovi. 
 

C - plánované vymeškanie z vyučovania: vedeniu školy 

Všetky vopred plánované absencie je nevyhnutné oznámiť prostredníctvom vopred podanej žiadosti o 

uvoľnenie z vyučovania (Formulár Antrag auf Beurlaubung)! K tomu patria aj lekárske termíny, ktoré 

sa musia uskutočniť v priebehu vyučovania, skúšky na vodičský preukaz, pracovné pohovory, atď. 

Triedny učiteľ môže schváliť absenciu za max. jeden celý deň. Všetky žiadosti o uvoľnenie z 

vyučovania, ktoré sú plánované v dni pred alebo po prázdninách alebo zahŕňajú časové obdobie 

dlhšie ako jeden deň, je potrebné podať včas na vedenie školy. 
 

 

mailto:sekretariat@deutscheschule.sk-
https://deutscheschule.sk/wp-content/uploads/2019/06/dsb-formulare-beurlaubung-schueler.pdf
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D- vymeškanie písomných prác (od 7. ročníka) a klauzúr (vyšší stupeň, 11.-12. ročník) 

V prípade, že žiak svojou absenciou vymešká písomnú prácu alebo klauzúru, je nevyhnutné túto 

absenciu ospravedlniť lekárskym potvrdením. V opačnom prípade bude klauzúra ohodnotená počtom 

bodov 0 (nula)! V zásade však musí byť oznámenie o ochorení doručené do školy najneskôr do 8.00 

hod. (viď bod 1). V 5. ar6. Ročníku môže v ojedinelých prípadoch pedagogický personál na základe 

predložených dôvodov vyžiadať lekárske potvrdenie aj v prípade vymeškania písomných prác. 

 

Odhlásenie z dobrovoľných vyučovacích podujatí (napr. krúžkov): 

• odhláška z krúžku je možná výlučne písomne ku školskému polroku!  
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Bitte um Entschuldigung 

- für versäumten Unterricht – 
Ospravedlnenie neúčasti na vyučovaní 

 

Name des Schülers/der Schülerin ____________________________________________ 

Meno žiaka/žiačky                                     
Vorname/krstné meno                                              Nachname/priezvisko

 

Datum der Fehlzeit / dátum neprítomnosti od-do  von _________________  bis _________________ 

Grund des Fehlens/ dôvod neprítomnosti      ________________________________________________ 

                                                              ________________________________________________ 

Bei einer Fehlzeit von mehr als 3 Tagen muss ein ärztliches Attest beigefügt werden! 

Pri neprítomnosti dlhšej ako 3 dni je potrebné predložiť potvrdenie od lekára! 

               _____________________              ____________________________________________ 

               
Datum  /dátum                                                                           Unterschrift der Eltern/podpis rodiča

 

- Versäumter Unterrichtsstoff muss eigenverantwortlich nachgearbeitet werden!!! - 

Vymeškané učivo je potrebné doučiť sa na vlastnú zodpovednosť!!! 

 

 

 

Kurzfristige Entlassung vom Unterricht 
Priepustka z vyučovania 

 

(Zutreffendes ankreuzen/zaškrtnúť jednu z možností)    

     Unwohlsein/nevoľnosť, zhoršený zdravotný stav       Sonstiges/iné: ____________________________ 

 

Name des Schülers/der Schülerin:  _____________________________________________ 

  Meno žiaka/žiačky                                 
                        Vorname/ krstné meno                                                Nachname/priezvisko

 

Datum der Fehlzeit/ dátum neprítomnosti /vyuč.hod./: _________________  ab ____________Uhr (___.Stunde) 

 

Hiermit wurde ich informiert, dass mein Kind den Unterricht vorzeitig verlassen hat! 

Vyjadrujem informovaný súhlas, že moje dieťa predčasne odišlo z vyučovania. 

 

                           _____________________              _______________________________     
Datum /  dátum                                                             Unterschrift der Eltern/podpis rodiča 

 

- Versäumter Unterrichtsstoff muss eigenverantwortlich nachgearbeitet werden!!! – 

Vymeškané učivo je potrebné doučiť sa na vlastnú zodpovednosť!!!  

                   ____________________________                    ___________________________  

                           Unterrichtende/r Kollege/in-vyučujúci/ca                                                    Klassenlehrer/in-triedny učiteľ/ka 

 


