Datum: 10. prosince 2021
Ředitel
Č.j.:
KHSSC 64626/2021

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
úvodem mi dovolte poděkovat Vám i všem Vašim pracovníkům za dosavadní součinnost při
zvládání současné nepříznivé epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním Covid-19. Bez
Vaší pomoci při vyhledávání rizikových kontaktů bychom situaci zvládali jen těžko.
Protože se ve své praxi setkáváme s četnými dotazy škol a školských zařízení na to, jak postupovat
při výskytu PCR+ žáka či zaměstnance, připravili jsme pro Vás následující rekapitulaci postupů a
odkazy, kde najdete i další informace týkající se onemocnění Covid-19 ve školách:
1) V případě, že jste zákonnými zástupci žáka informováni o jeho pozitivitě, obraťte se,
prosím, co nejrychleji s touto informací na místně příslušné pracoviště KHS – oddělení
HDM (hygiena dětí a mladistvých). Vzhledem k tomu, že telefonní linky bývají s ohledem
na množství dotazů a podnětů veřejnosti poslední dobou značně přetížené, preferujeme
kontakt prostřednictvím e-mailu. Důležitou informací, kterou od Vás v první řadě
potřebujeme znát, a od které se bude následně odvíjet náš další společný postup, je: celé
jméno covid pozitivního žáka, datum, kdy byl naposledy ve škole, datum prvních příznaků
a datum jeho pozitivního testu. Samozřejmostí je označení školy, která oznámení podává, a
uvedení kontaktních údajů (vedle e-mailu i mobil. tel. č.), na kterých je možno zastihnout
osobu oprávněnou v daných věcech za školu komunikovat. Kontakty na KHS naleznete
zde: https://khsstc.cz/kontakty-odboru-hygieny-deti-a-mladistvych/
2) Po předání shora uvedených informací elektronickou cestou vyčkejte prosím následně, až se
Vám příslušný zaměstnanec KHS ozve zpátky. S ohledem na netenčící se množství případů
nám to může chvíli trvat, děkujeme za pochopení. Spolu pak na podkladě Vámi
poskytnutých informací o docházce covid pozitivního žáka a organizaci výuky vytipujete
rizikové kontakty žáka během jeho pobytu ve škole, aby bylo možno nastavit adekvátní
protiepidemická opatření v daném kolektivu.
3) V návaznosti na výše uvedené budete požádáni o zpracování seznamu rizikových kontaktů
(excelové tabulky), kde musí být uvedeno jméno a příjmení žáka nebo zaměstnance školy,
který byl v kontaktu s covid pozitivní osobou a musí v této souvislosti nastoupit do
karantény, dále e-mailový a telefonní kontakt na zákonného zástupce žáka a v neposlední
řadě datum posledního kontaktu s covid pozitivní osobou. Pokud se zpracováním těchto
seznamů již máte z dřívějška zkušenosti, můžete si je na základě svých znalostí o aktivitách
a kontaktech pozitivního žáka/pracovníka ve dvou dnech předcházejících příznakům, resp.
pozitivnímu PCR testu, předpřipravit. Ušetříte tím čas sobě a současně zkrátíte celkovou
dobu, za kterou bude potenciální ohnisko ve školním kolektivu dořešeno. V současnosti je
ve vybraných školách v kraji již testováno částečně automatizované řešení, které významně
zjednodušuje práci s tabulkou - bude ji možno sestavit pár kliknutími přímo v prostředí
Vámi používaného školského SW (Bakaláři, Škola online).
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4) Další kroky (rozhodnutí o individuálních, příp. i hromadných protiepidemických opatřeních
v potenciálním ohnisku nákazy) jsou již výhradně v režii KHS.
Informační zdroje:
 Postupy KHS jsou v tuto chvíli usměrněny Metodickým pokynem náměstkyně pro ochranu
a podporu veřejného zdraví a hlavní hygieničky ČR MUDr. Pavly Svrčinové, Ph.D., k
nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19, aktualizace k
29.11.2021:
https://koronavirus.mzcr.cz/metodicky-pokyn-pro-krajske-hygienicke-stanice-ahygienickou-stanici-hlavniho-mesta-prahy-k-narizovani-karanteny-a-izolace-v-souvislosti-sonemocnenim-covid-19/
 Souhrn všech informací vztahujících se k onemocnění Covid-19 je dostupný na www
adrese: https://koronavirus.mzcr.cz/
 Praktické informace pro školy jsou pak zpracovány také na stránkách MŠMT:
https://www.edu.cz/covid-19/
- na těchže stránkách v sekci FAQ jsou odpovědi na široké spektrum otázek, např. spojené
s testováním, zjištěním PCR+ žáka či zaměstnance aj.: https://www.edu.cz/covid-19/faqcovid-19/
Postupy při testování ve školách jsou ze strany MZ ČR průběžně aktualizovány a inovovány, a jsou
rovněž dále upgradována technická prostředí pro předávání dat. V tomto týdnu se v pilotním
projektu odzkušuje takováto technická změna v aplikaci CFA, pokud by byla přijata, jistě budete
všichni cestou MŠMT informováni o těchto novinkách.
Věřím, že výše uvedené informace Vám pomohou se zorientovat ve spleti všech informací
k onemocnění Covid 19 a dalším problémům vázajících se k tomuto onemocnění, stejně jako
v postupech nezbytných pro individuální i kolektivní ochranu před tímto onemocněním.
S díky za spolupráci

Mgr.
Tomáš
Vodný

Digitálně podepsal
Mgr. Tomáš Vodný
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