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Informace pro zákonné zástupce nezletilých žáků

Novela zákona Č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách a podmínkách jejich poskytování,
umožňuje na základě praktického lékaře pro děti a dorost poskytnout poskytovatelům domácí
péče zdravotní služby žákům ve školách.

Jak tedy postupovat v případě, že žák sám nedokáže provést zdravotní výkon:
• zákonný zástupce žáka požádá praktického lékaře pro děti a dorost, u kterého je žák

registrován, o indikaci domácí péče,
• po indikaci praktickým lékařem pro děti a dorost osloví zákonný zástupce žáka

poskytovatele zdravotních služeb (poskytovatele domácí péče),
• seznam poskytovatelů domácí péče naleznete v Národním registru poskytovatelů

zdravotních služeb (https://nrpzs.uzis.czlindex.php?pg=vyhledavani-poskytovatele) nebo
oslovte zdravotní pojišťovnu, u které je žák pojištěn, nebo oslovte poskytovatele
zdravotních služeb na základě doporučení praktického lékaře pro děti a dorost,

• zákonný zástupce žáka pak osloví ředitele školy a předá potřebné informace,
• škola umožní poskytovateli zdravotních služeb vstup do školy a zajistí pro poskytnutí

zdravotních služeb místnost s nutným vybavením,
• poskytovatel domácí péče si do školy přinese pomůcky pro provedení výkonu a odnese si

vzniklý infekční odpad.

Příklady zdravotních výkonů, které typicky může zajistit poskytovatel domácí péče:
• chronická medikace, jejíž podání je nutné v krátkých časových intervalech (např. po

4 hod.),
• pravidelná kontrola hladiny cukru v krvi (glykémie),
• pravidelná aplikace inzulinu,
• výměna stomické pornůcky (zde lze předpokládat, že půjde o naprosto výjimečné případy,

neboť mají dostatečnou objemovou kapacitu) pravidelné odsátí sekretu z tracheostomie (i
zde se pravděpodobně bude jednat o výjimečné případy, když většinou je třeba odsátí
sekretu dle potřeby, a nikoliv tedy pravidelně),

• podání stravy cestou perkutánní endoskopické gastrostomie (PEG).

Jedná se o plánované pravidelně se opakující zdravotní výkony, které žák nezvládne sám,
a které nelze zajistit v době, kdy žák není ve škole.

Důležité upozornění:
Zaměstnanci školy neprovádějí
zdravotnického pracovníka, pouze
školy.

zdravotní služby a škola nezajišťuje samotného
mu umožní poskytování zdravotní služby v prostorách
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