
 

Základní principy prevence vzniku a šíření infekční nemoci ve školách a 

školských zařízeních 

 
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. řádná respirační hygiena,  

4. opakovaná edukace.  

 

Preventivní protiepidemická opatření školy 

 

1. Před zahájením školního roku aktualizace kontaktů (telefonní čísla) na všechny 

účastníky výchovně - vzdělávacího procesu, zejména zákonných zástupců dětí, žáků a 

studentů, pedagogických a nepedagogických pracovníků.  

2. Vytvoření systému sdílení informací, tzn. komu se hlásí onemocnění dítěte, žáka, 

studenta nebo zaměstnance. Stanovení místa, kde se budou zveřejňovat aktuální 

informace apod.  

Onemocnění žáka hlásí zákonný zástupce vždy třídními učiteli, který tuto informací sdělí: 

• jednotlivým vyučujícím, 

• vedení školy.  

V případě, pokud dojde k onemocnění zaměstnance, je tento zaměstnanec neprodleně 

informovat o této skutečnosti vedení školy.  

Místem, kde budou zveřejňovány aktuální informace, je sborovna I. a II. stupně.  

3. Zajištění, aby do školy a školského zařízení neměly přístup infekčně nemocné 

osoby. Upozornění zaměstnanců a rodičů/zákonných zástupců, že nemocní žáci musí 

zůstat doma.  

4. Pro případ výskytu infekčního onemocnění nebo podezření na nákazu zřízení izolace, 

kde je osoba izolována od ostatního kolektivu do doby odchodu ze školy nebo v 

případě dítěte/žáka do doby převzetí zákonným zástupcem. 

Jako prostor pro izolaci slouží ve škole kabinet výchovného poradce, který se 

nachází v 1. patře budovy školy. Tento kabinet splňuje základní podmínky pro izolaci, 

kterými jsou: 



a) prostor izolace musí být dobře udržovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný 

oknem, 

b) prostor nesmí být průchozí do jiné využívané místnosti, která je mimo izolační režim. 

Pro účely izolace je vytipována a označena samostatná toaleta, která se nachází v blízkosti 

izolační místnosti a nesmí být v době využití izolace používána dalšími osobami. Jedná se 

o toaletu pro osoby na vozíčku, která je umístěna v 1. patře (v prostorech II. stupně). Po 

odchodu nemocného z pobytové místnosti (denní místnost, třída apod.) do izolace je nutné 

zajistit úklid a dezinfekci těchto prostor za užití dezinfekčního přípravku s virucidním 

účinkem. Úklid je vhodné zahájit až po řádném vyvětrání prostor s použitím OOPP. 

Obdobně je proveden úklid izolace po odchodu nemocného.  

 

5. Zajištění efektivního úklidu na mokro a dezinfekce všech prostor a ploch. 

6. Zajištění podmínek pro osobní hygienu. 

7. Zajištění řádného větrání prostor. 

• Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce, ale také 

v průběhu vyučovací hodiny. 

• Kontrolu větrání učebny v průběhu hodiny kontroluje příslušný vyučující,               

v průběhu přestávek vyučující vykonávající dohled.  

8. Zajištění denního odstraňování odpadu. 

9. V případě, že je to možné, zajištění v co největší možné míře homogenitu kolektivů.  

10. Výuku tělesné výchovy v maximální možné míře (v závislosti na klimatických 

podmínkách) uskutečňovat na venkovním školním hřišti.  

11. V maximální možné míře využívání při pobytu v družině venkovního prostředí v 

areálu školy, minimalizace návštěvu kulturních a sportovních akcí pořádaných cizími 

subjekty. 

12. Omezení hromadných školních akcí, turnaje mezi školami a obdobné akce, v 

případě pořádání - za podmínek zvýšené hygieny účastníků v souladu s požadavky 

stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví pro hromadné akce. 

13. Pořádání školních výletů, exkurzí, školy v přírodě a veškerých pobytových akcí 

za podmínek zvýšené hygieny účastníků v souladu s požadavky stanovenými 

mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví. 

14. Omezení pohybu cizích osob v prostorách školy. Omezení pohybu rodičů a dalších 

rodinných příslušníků a všech příchozích osob v prostorách školy. Provádění 

údržbářských prací, pokud to lze, v době mimo vyučování.  



15. Provádění cíleného opakovaného vzdělávání v oblasti ochrany zdraví 

dětí/žáků/studentů. Provedení školení všech zaměstnanců školy a školského 

zařízení. Zajištění opakované edukace 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 zajištění vhodných nádob s jednorázovou 

vložkou. Upozornění na správný způsob mytí rukou a na situace, kdy je nutné si ruce 

umýt event. dezinfikovat. 

Základní poučení žáků o zásadách správné respirační hygieny a mytí rukou bude 

provedeno ihned na začátku školního roku. O poučení bude vyhotoven písemný 

záznam.  

 

 


