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Odpověď „Ministerstva zdravotnictví“  na otázku MŠMT na poskytování zdravotních 
výkonů ve školství !!!! 

(Stanovisko MZd – možnost zdravotního výkonu pedagogickým pracovníkem ve škole) 
 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 
Mgr.Bc.Vítězslav Němčák Ph.D 
ředitel odboru legislativy 
Karmelitská 529/5 
118 12   Praha 1  -  Malá Strana 
 
Váš dopis MŠMZ (otázky) -  Zn.: MŠMT-16826/2018-3 ze dne: 12. 6. 2018  

Odpověď MZDR – č.j. 32765/2018-2/OZS -  ze dne dne 9. 8. 2018  

  
 
Vážený pane řediteli, obdržela jsem Váš dopis týkající se provádění „zdravotnických úkonů“ 

pedagogickými pracovníky ve školách a školských zařízeních a níže si Vám dovolím odpovědět na Vaše 

konkrétní dotazy. V první řadě je třeba upozornit na skutečnost, že „zdravotnické“ právní předpisy neznají 

pojem „zdravotnický úkon“. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vymezuje zdravotní výkony prováděné 

zdravotnickými pracovníky, které jsou součástí zdravotní péče, která je podmnožinou zdravotních služeb 

(viz § 2 zákona). Podmínky, kdy lze poskytovat zdravotní služby, stanoví zákon např. v § 2 odst. 1 a § 11.  

 

Zdravotní služby může poskytovat pouze právnická nebo fyzická osoba, která podle zmíněného 

zákona získala oprávnění k poskytování zdravotních služeb, a to prostřednictvím osob způsobilých k 

výkonu zdravotnického povolání (zdravotničtí pracovníci) a nebo k výkonu činností souvisejících s 
poskytováním zdravotních služeb (jiní odborní pracovníci). Kdy není třeba k poskytování zdravotních 

služeb oprávnění, stanoví § 11 odst. 2 zákona.  

 

Pedagogičtí pracovníci nesplňují žádnou z podmínek pro poskytování zdravotních služeb, tedy i pro 

poskytování zdravotních výkonů ve smyslu zákona.  
 

Vaše dotazy týkající se podání nebo aplikace léku nebo provedení ošetřovatelského výkonu (např. odsátí 

tracheostomie, výměna stomické pomůcky, výměna jednorázových plen) pedagogickými pracovníky na 

úrovni tzv. „rodinné péče“ nebo „edukované osoby“ v době, kdy mají dítě v péči (např. doba vyučování), 

kdy jinak tuto péči provádí rodič v domácím prostředí, a to na základě dohody s rodiči dítěte, je takový 

postup podle našeho názoru na zodpovědnosti konkrétního pedagogického pracovníka, a to včetně 

odpovědnosti za případné poškození zdraví dítěte v případě např. chybného podání léku (opomenutí, 

záměna) nebo provedení výkonu.  

V žádném případě nelze takové jednání na pedagogických pracovnících vynucovat ať už ze strany 

zaměstnavatele nebo ze strany rodičů.  

 

Pokud je v např. v průběhu vyučování nutné podání nebo aplikace léku nebo provedení ošetřovatelského 

výkonu (dále jen „zdravotní výkon“) je již dítě ve školním věku ve většině případů schopné toto zvládnout 

samo. V případě, že dítě provedení výkonu nezvládne, je např. možné na základě dohody se školským 

zařízením, aby se rodič nebo jím pověřená osoba dostavila do školského zařízení a zdravotní výkon 

provedla. Ministerstvo zdravotnictví si je vědomo skutečnosti, že ve školských zařízeních jsou děti a jejich 

počet se bude pravděpodobně zvyšovat, u kterých bude v průběhu docházky do školského zařízení potřeba 

provést zdravotní výkony. V současné době diskutuje možnosti řešení této problematiky tak, aby nebylo 

nutné školská zařízení a pedagogické pracovníky těmto situacím vůbec vystavovat. 

 

 S pozdravem  

MUDr. Martina Novotná  -  ředitelka odboru zdravotních služeb 


