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Prevence vzniku a šíření infekčních nemocí 

 

Mezi základní principy prevence vzniku a šíření infekční nemoci ve školách 
a školských zařízení patří: 

1. dodržování zásad osobní a provozní hygieny 
2. skupinová izolace, sociální distance 
3. ochrana úst a nosu (rouška, respirátor) a řádná respirační hygiena 
4. opakovaná edukace 

 

V případě výskytu onemocnění COVID-19 ve škole nebo školském zařízení nařizuje místně 
příslušná krajská hygienická stanice stanoveným osobám izolaci a karanténu na základě 
provedeného epidemiologického šetření a v souladu s Metodickým pokynem hlavní 
hygieničky k nařizování karantény ve školách a školských zařízeních v souvislosti 
s onemocněním COVID-19. Karanténa se týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. 
Při rozhodování o rizikovosti kontaktu se přihlíží mimo jiné k délce kontaktu, vzdálenosti 
osob, k zavedeným opatřením atd. Každá situace je jiná, protože každý kolektiv v sobě 
zahrnuje více proměnných – např. velikost školy, členění objektu (samostatná budova, 
pavilony), počet dětí/žáků/studentů ve třídě, způsob stravování, pobyt v družině, 
v zájmových kroužcích, sportovní aktivity, způsob dopravy do školy a především místní 
epidemiologická situace. 

Zajistit, aby do školy a školského zařízení neměly přístup infekčně nemocné 
osoby. Upozornit zaměstnance a rodiče/zákonné zástupce, že nemocní musí zůstat 
doma. 

Pro případ výskytu infekčního onemocnění nebo podezření na nákazu je nutné 
v zařízení zřídit izolaci, kde je osoba izolována od ostatního kolektivu do doby 
odchodu ze školy nebo v případě dítěte/žáka do doby převzetí zákonným zástupcem. 
Legislativní povinnost izolace nemocného nebo z nákazy podezřelého dítěte nebo 
mladistvého je škole a školskému zařízení uložena § 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 
Sb. Při péči o nemocného použije nejen nemocný nebo z nákazy podezřelý, ale i 
zaměstnanec školy, který je s ním v kontaktu, ochranu dýchacích cest. Pečující 
osoba navíc užije i další OOPP jako jsou jednorázové rukavice, pracovní plášť apod. 

Zajistit v co největším možném rozsahu homogenitu kolektivů (skupinovou izolaci) – 
omezit slučování tříd, přesuny tříd, střídání učeben, hromadné školní akce, sdílení pomůcek 
a prostor. V kontextu zachování homogenity kolektivů posoudit rozvrh hodin, zahájení školní 
výuky, výdej obědů apod. Postup zachovat především na začátku školního roku 
a následně dle aktuálního vývoje epidemiologické situace v konkrétní škole a regionu. 



Omezit pohyb cizích osob v prostorách školy. Nepořádat akce s účastí cizích osob 
či pořádané jinými subjekty typu besedy, divadelní představení atd. Aktivity jiných subjektů 
ve škole umožnit až po skončení provozu školy a při střídání provozů zajistit řádné 
provětrání, úklid a dezinfekci všech užívaných prostor a ploch. Údržbářské práce provádět, 
pokud to lze, v době mimo vyučování. Omezit pohyb rodičů a dalších rodinných příslušníků a 
všech příchozích osob v prostorách školy. 

Provádět cílené opakované vzdělávání v oblasti ochrany zdraví 
dětí/žáků/studentů. Provést školení všech zaměstnanců školy a školského 
zařízení. Zajistit opakovanou edukaci o zásadách správné respirační hygieny, tzn. 
upozornit, že kašlat a kýchat je nutné do kapesníku na jedno použití a ten 
neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce. Pro odpad zajistit vhodné 
nádoby   s jednorázovou vložkou. Upozornit na správný způsob mytí rukou 
a na situace, kdy je nutné si ruce umýt event. dezinfikovat. 

Ochranu dýchacích cest užít v souladu s aktuálně platným mimořádným opatřením 
Ministerstva zdravotnictví. 
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