
Postup při podezření na Covid nebo zjištění pozit. 

Covid u žáků, kteří budou v době distanční výuky 

absolvovat praxi ve zdravotnických zařízeních 

 

Situace, které nejčastěji nastávají: 

 

Pokud má ŽÁK jakékoliv známky nachlazení (rýma, kašel, zvýšená teplota)  

1. Na praktickou výuku nechodí a zůstává doma do odeznění příznaků 

nachlazení.  

2. Nepřítomnost ohlásí na pracoviště, třídnímu učiteli a garantovi praxe. 

 

Je-li u ŽÁKA prokázán pozit. Covid 

1. Žák  neprodleně informuje třídního učitele a garanta odborné praxe/vyučující 

odborné praxe. 

Třídní učitel   a garant praxe informuje vedení školy.  Garant praxe informuje 

vedení oddělení (kliniky) a  vedoucí praktického vyučování Mgr. Jančovou, 

která tuto skutečnost nahlásí vedení zdravotnického zařízení. 

2. Znovu na praktickou výuku žák nastupuje v termínu určeném příslušnou KHS, 

nebo dle pokynů praktického lékaře. 

 

Obdrží-li ŽÁK informaci, že se setkal (před méně než 10 dny) s osobou (rodinný 

příslušník i jiné osoby), u které se potvrdil pozit. Covid. 

1. Žák odchází okamžitě z praxe, dozví-li se v průběhu (nebo na ni rovnou tento 

den nechodí, dozví-li se před započetím praxe). 

2. Žák  neprodleně informuje třídního učitele a garanta odborné praxe/vyučující 

odborné praxe. 

Třídní učitel informuje vedení školy a ve spolupráci s garantem praxe si již 

připravuje blízké kontakty pro případ, že žák bude pozitivní. Garant praxe 

informuje vedení oddělení (kliniky) a  vedoucí praktického vyučování Mgr. 

Jančovou (v případě LAA RNDr. Drechslerovou), které tuto skutečnost nahlásí 

vedení zdravotnického zařízení. 

3. Žák se obrátí na praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu a evet. 

ho pošle na testy.  

4. Do doby výsledku testu se žák praxe neúčastní. 

5. Výsledek testu hlásí třídnímu učiteli a garantovi praxe (vyučujícímu praxe). 

V případě pozitivity musí garant praxe (vyučující praxe) hlásit tuto skutečnost 

vedení zdravotnického zařízení. Třídní učitel hlásí tuto skutečnost vedení 

školy. Vedení školy posílá informaci KHS. 



Je-li  ve TŘÍDĚ, která chodí na praxi do nemocnice žák s pozit. Covid (se 

kterým byli žáci v kontaktu v době před méně než 10 dny) 

1. Třídní učitel nebo garant/vyučující praxe zjistí žáky, kteří byli v blízkém 

kontaktu se žákem s pozit. Covid. 

2. Všichni žáci, kteří byli v úzkém kontaktu s osobou pozit. Covid, postupují takto: 

Setkal-li se žák s osobou, která je Covid pozitivní a měl roušku (nemá tedy 

nařízenou karanténu ze strany KHS) do školy chodí, na praktickou výuku 

do nemocnice však nechodí (zůstává doma 10 dní a sleduje svůj zdravotní 

stav, v případě příznaků inf. onem. kontaktuje svého praktic. lékaře, který 

rozhodne o dalším postupu).  

 

Je-li  ve TŘÍDĚ, která chodí na praxi do nemocnice žák, který měl kontakt (před 

méně než 10 dny) s osobou pozit. Covid a  teprve čeká na testy na Covid 

(budeme ho považovat za potenciálně pozitivního), a proto: 

1. I v tomto případě třídní učitel nebo garant/vyučující praxe zjistí žáky, kteří byli 

v blízkém kontaktu se žákem, který  měl  kontakt s osobou  pozit. Covid. a 

teprve čeká na testy (do výsledku testu ho považujeme za poteciálně 

pozitivního. 

2. Všichni žáci, kteří byli v úzkém kontaktu (před méně než 10 dny) s osobou 

potenciálně pozit. Covid, která teprve čeká na testy, také do doby výsledku 

této potenciálně nakažené osoby na praxi nechodí. 

 

Nemá-li ŽÁK jistotu -  (např. jeho rodinný příslušník či jiná osoba z jeho 

blízkého okolí byla v kontaktu s pozit. Covid a na testy teprve čeká) 

1. Žák také nechodí na praxi do výsledku testu rodinného příslušníka (či jiné  

osoby z blízkého okolí). 

 

V Plzni 2. 10. 2020 

Mgr. Ilona Jančová, vedoucí praktického vyučování PKS/ZDA, ZDL 

PhDr. Radka Felzmannová, ZŘŠ 


