
 
 

 
EDUCA Pardubice – Střední odborná škola, s.r.o. 
Sokolovská 150, 533 54 Rybitví  IČ: 252 62 351 
tel./fax: 466 921 836, mobil: 774 704 043 
e-mail: skola@educapardubice.cz, http://www.educapardubice.cz/ 
zapsal Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11016 
 

 

 

 

 

 

DODATEK č. 1  

ke školnímu řádu 

č.j.: EDUPAR/002/2021  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Platnost dodatku: od 1. 9. 2021 
 
 
 
 
 

 
 
Zpracovala:       Ing. Monika Kohoutková v. r. 
         ředitelka školy 
 
 

 

 



 
 

 
EDUCA Pardubice – Střední odborná škola, s.r.o. 
Sokolovská 150, 533 54 Rybitví  IČ: 252 62 351 
tel./fax: 466 921 836, mobil: 774 704 043 
e-mail: skola@educapardubice.cz, http://www.educapardubice.cz/ 
zapsal Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11016 
 

 

1 Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19 

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost 
naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že zajistí oddělení nezletilého žáka, který 
vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních žáků (škola má zřízenou izolační místnost) a zajistí 
pro něj dohled zletilé fyzické osoby. Zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy.  (§7 
odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví) 

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je 
např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, 
průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale bude věnovat zvýšenou míru pozornosti příznakům infekčního 
onemocnění u žáků a při jejich zjištění bude postupovat následovně:  

• pokud se příznaky u žáka vyskytnou již při jeho příchodu do školy nebo jsou patrné v průběhu 
vyučování – tuto skutečnost škola neprodleně oznámí zákonnému zástupci nezletilého žáka 
a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí ze školy;  

• v době čekání na zákonného zástupce si žák neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest a je 
umístěn do izolační místnosti;  

• zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy.  

 

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka o tom, že má 
telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického 
onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v 
případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. 

Pokud je v důsledku mimořádných opatření (například mimořádným opatřením 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. (§ 184a odst. 1 školského 
zákona) 

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním 
způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci.   

Obdobně se pak postupuje v případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku 
(a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či 
roušku). V takovém případě škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva 
zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. 

 

Pokud by škola osobní přítomnost žáka, který odmítá nosit respirátor nebo roušku, přestože podle 
mimořádné opatření musí, připustila, poruší tím mimořádné opatření.  
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2 Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve škole  

dle § 184a školského zákona 

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, 
poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem. 

Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího 
programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. 

Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení 
výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka pro toto vzdělávání. 

Pro řešení důsledků situace, kdy není možná osobní přítomnost žáků ve škole 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, může 
ministerstvo určit opatřením obecné povahy: 

• odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených školským zákonem nebo 
prováděcími právními předpisy, anebo stanovené na jejich základě, pokud jejich naplnění 
není možné nebo by způsobilo nezanedbatelné obtíže, 
 

• odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání nebo ukončování vzdělávání, pokud 
by postup podle školského zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže. 


