
 

 

SPOLEČNÉ SDĚLENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, 
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A MINISTERSTVA 

ZDRAVOTNICTVÍ K ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB 

VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH 
 

Školy a školská zařízení se od 1. 1. 2022 stávají vlastním sociálním prostředím pacienta – dítěte, 
žáka (dále také jen „dítě“), kde bude umožněno poskytování zdravotních služeb poskytovatelem 
zdravotních služeb dětem, které sami nedokáží provést zdravotní výkon (podávání léku, aplikace 
inzulinu, event. odsátí tracheostomie, výměna stomických pomůcek apod.).  
 
Tuto možnost přinesla novela zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování, která s účinností od 1. 1. 2022 umožní na základě indikace praktického lékaře pro děti 
a dorost (dále jen „PLDD“) poskytovat poskytovatelům domácí péče zdravotní služby dětem 
ve školách. 

Rozšířením vlastního sociálního prostředí o školy bude umožněno poskytování zdravotních služeb 
ve škole poskytovatelem zdravotních služeb dětem, které sami nedokáží provést zdravotní výkon 
(podávání léku, aplikace inzulinu, event. odsátí tracheostomie, výměna stomických pomůcek apod.). 

Novela zákona upravuje vlastní sociální prostředí pacienta, kterým se pro účely tohoto zákona 
rozumí domácí prostředí pacienta nebo prostředí nahrazující domácí prostředí pacienta, například 
zařízení sociálních služeb, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, školy a školská zařízení 
zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení, s výjimkou zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků, školských poradenských zařízení a zařízení školního stravování, nebo 
jiná obdobná zařízení, věznice pro výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody, ústavy pro výkon 
zabezpečovací detence, zařízení pro zajištění cizinců a azylové zařízení. 

JAK TEDY POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ, ŽE DÍTĚ SAMO NEDOKÁŽE PROVÉST ZDRAVOTNÍ VÝKON: 
 
• zákonný zástupce požádá PLDD, u kterého je dítě registrováno, o indikaci domácí péče, 
• po indikaci PLDD osloví zákonný zástupce poskytovatele zdravotních služeb (poskytovatel domácí 

péče), 
• seznam poskytovatelů domácí péče naleznou v Národním registru poskytovatelů zdravotních 

služeb (https://nrpzs.uzis.cz/index.php?pg=vyhledavani-poskytovatele) nebo mohou oslovit 
zdravotní pojišťovnu, u které je dítě pojištěno, nebo poskytovatele zdravotních služeb na základě 
doporučení PLDD, 

• zákonný zástupce osloví ředitele školy a předá potřebné informace, 
• škola musí poskytovateli zdravotních služeb umožnit vstup do školy a zajistit pro poskytnutí 

zdravotních služeb prostor (místnost), 
• vybavení místnosti (jelikož se nejedná o místnost poskytovatele zdravotních služeb, 

ale o místnost ve „vlastním sociální prostředí pacienta“) není dáno legislativou, ale lze doporučit, 
aby v místnosti bylo umyvadlo s tekoucí teplou vodou, dávkovač s mýdlem, koš na odpad, stůl, 
2 židle, event. lůžko; je možné např. využít místnost, kde se izoluje nemocné dítě, než si pro něj 
přijedou rodiče, ale především jde o zajištění soukromí dítěte, 

• poskytovatel domácí péče si do školy přinese pomůcky pro provedení výkonu a odnese si vzniklý 
infekční odpad. 
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