
 

Přílohy k 21-01 Ř Školní řád 

Obchodní akademie Hovorčovická 

 

Příloha č. 1 

 

Ochrana člověka za mimořádných událostí 
 

 

 

1. ročník:   1. Živelné pohromy včetně nezbytných dovedností 

   (tj. zásady chování při povodni, varovný signál, evakuační zavazadlo) 

pro OA: HOZ (1 vyuč. hod.) 

pro CR: ZPV - Ekologie (1 vyuč. hod.) 

 

   2. Poskytování první pomoci při zraněních 

   (náplň dle přiloženého rozpisu) 5 vyučovacích hodin v 1. ročníku  

   v období sportovně turistického kurzu a maturitních zkoušek na škole 

 

   3. Integrovaný záchranný systém, varovné signály, evakuační zavazadlo 

   stručná informace viz tematický plán TEV 

 

2. ročník  1. Únik nebezpečných látek do životního prostředí 

   včetně nezbytných dovedností 

   ZPV 2. ročník (1 vyuč. hod.) 

 

   2. Poskytování první pomoci při zraněních 

   (náplň dle přiloženého rozpisu) 5 vyuč. hodin ve 2. ročníku v období 

   maturitních zkoušek na škole 

 

   3. Integrovaný záchranný systém, varovné signály, evakuační zavazadlo 

   stručná informace viz tematický plán TEV 

 

3. a 4. ročník  První pomoc při zraněních za mimořádných událostí 

   1 vyuč. hodina za 2  měsíce v rámci TEV (náplň dle rozpisu) 

 

 

 

Zdroj: MŠMT  čj. 12050/03-22 ze dne 4. 3. 2003 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Ing. E. Nováková 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2 

 

Výchova ke zdravému životnímu stylu a zdraví člověka 
 

 

1. ročník 

 

Sportovně turistický kurz 

Listina základních práv a svobod - Městská policie hl.m. Prahy 

Správné učení – poradenský psycholog 

Osvěta – dokumentární filmy (HIV, AIDS, drogy, šikana, kyberšikana) 

   primární prevence rizikového chování 

                

 

2. ročník 

 

Lyžařský výcvikový kurz 

Sociálně patologické jevy - Městská policie hl.m. Prahy 

Osvěta - dokumentární filmy (HIV, AIDS, drogy, šikana, kyberšikana) 

         primární prevence rizikového chování 

                

 

 

3. ročník 

Srdíčkový den - charitativní akce 

Kriminalita mladistvých - Městská policie hl. m. Prahy 

Osvěta - dokumentární filmy (HIV, AIDS, drogy, šikana, kyberšikana) 

              primární prevence rizikového chování 

                

 

 

4. ročník 

 

Právní vědomí ve vztahu k trestnímu a přestupkovému právu - Městská policie hl. m. Prahy 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spolupráce s PPP pro Prahu 3 dle aktuální potřeby v daném ročníku. 

 

 

 

 

 

 

  

Zpracovala: Ing. Š. Lipovská 

 

 

 

 



 

Příloha č. 3 

 

 

Omlouvání absence v době mimořádných opatření 
 

1. Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu 

nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény 

podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků 

z nejméně jedné třídy nevyžaduje škola omlouvání absence zákonným zástupcem. 

 

2. Pokud je žákovi nařízena karanténa z důvodu onemocnění nebo setkání s infekčním 

onemocněním, omlouvá nepřítomnost žáka (i zletilého) zákonný zástupce (po doporučení 

lékařem) písemně (emailem) třídnímu učiteli neprodleně po zjištění této skutečnosti. Zpráva 

SMS není považována za omluvu. Omluva absence musí být podepsána zákonným 

zástupcem v omluvném listu, popřípadě potvrzena ošetřujícím lékařem. 

 

3. Žák nebo zákonný zástupce žáka je povinen okamžitě informovat školu o pozitivním 

výsledku PCR testu. Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď 

po předložení negativního PCR testu nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení 

izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktického lékařství. Absenci žáka 

v tomto případě omlouvá zákonný zástupce v omluvném listu v souladu se školním řádem. 

 

4. Žákovi, který byl v předcházejících dvou dnech (případně dvou dnech od provedení PCR 

testu) v jedné třídě nebo skupině s žákem nebo pedagogickým pracovníkem, který má 

pozitivní výsledek testu, se neumožňuje osobní přítomnost ve škole po dobu do zjištění 

výsledku konfirmačního RT-PCR pozitivního žáka nebo pedagogického pracovníka. Absenci 

žáka v tomto případě omlouvá zákonný zástupce v omluvném listu v souladu se školním 

řádem. 

 

5. Pokud je v důsledku mimořádných opatření (např. mimořádných opatření KHS) nebo 

z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků 

alespoň jedné třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu. 

Absenci žáka v tomto případě omlouvá zákonný zástupce žáka v omluvném listu v souladu se 

školním řádem.  

 

6. Odmítne-li žák jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj 

mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor nebo roušku), 

nemůže škola v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi 

osobní přítomnost na vzdělávání. V případě, že žák odmítne nosit ochranný prostředek 

v průběhu poskytování vzdělávání, je izolován od ostatních osob a je kontaktován jeho 

zákonný zástupce. Takový žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání. Absenci 

omlouvá zákonný zástupce v omluvném listu v souladu se školním řádem.  

 

Zpracovala:  

Jaroslava Ambrožová   Ing. Štěpánka Lipovská 

výchovná poradkyně   školní metodik prevence 

 


