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Vážená paní vedoucí odboru školství, 
 
 
 

v posledních několika týdnech je v České republice evidován zvýšený výskyt onemocnění 
virovou hepatitidou typu A (infekční žloutenka). V některých regionech, zejména v Praze a ve 
Středočeském kraji, má tento výskyt již charakter epidemie. Vzhledem k tomu, že se začátkem 
školního roku a s návratem školáků a studentů do školních lavic může docházet k dalšímu šíření 
v těchto kolektivech, dovoluji si Vás tímto na situaci upozornit. 

 
Infekční žloutenka se přenáší zejména znečištěnýma rukama. Vstupní branou infekce je 

zažívací trakt, virus se vylučuje stolicí.  Nejvíce infekční je pacient ještě před vypuknutím prvních 
příznaků onemocnění, tedy v době, kdy ještě nemá žádné obtíže. Riziko nákazy stoupá zejména při 
užívání  společných sociálních zařízení při nedodržení správných hygienických návyků.   

 
Vzhledem k tomu, že v uplynulých letech se na území České republiky toto onemocnění 

vyskytovalo ojediněle, nemá většina populace ochranné protilátky. Po zahájení školního roku  by 
mohlo dojít ke zvýšenému výskytu onemocnění mezi žáky a studenty, kteří mohli přijít do kontaktu 
s nákazou během prázdnin při návštěvách hromadných akcí s nižším  hygienickým standardem, které 
bývají v tomto období obvyklé, jako např. technoparty, rock festy, tábory apod. Očkování proti této 
nákaze je velmi spolehlivé, počet očkovaných je však nízký. Očkování jako specifickou ochranu lze 
jen doporučit. 

 
Žádám Vás proto, aby byl Vaší cestou personál škol s nastalou situací obeznámen. Pro 

omezení možnosti šíření onemocnění v populaci je proto vhodné zajistit v souladu s vyhláškou č. 
410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 
vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění odst. 8 přílohy č.1 k této vyhlášce, vybavení sociálních 
zařízení mýdlem, ručníky k jednorázovému použití, toaletním  papírem. Současně je nutné provádět a 
pravidelně kontrolovat kvalitu úklidu a úklidové desinfekce prostor sociálních zařízení ve školách. 
V případě výskytu onemocnění budou školy individuálně instruovány jak postupovat, a to 
prostřednictvím rozhodnutí Krajské hygienické stanice, která každý takový případ bude šetřit a řešit ve 
spolupráci s vedením příslušné školy.  

 
Doporučuji informovat studenty o rizicích možného onemocnění. Je zcela nevhodné např. pít 

z jedné lahve, společně ukusovat svačinu, dělit se o společnou cigaretu, pokud již nemůžeme zabránit 
zcela nevhodnému kouření žáků, společně kouřit vodní dýmku apod. Je nezbytné řádné mytí rukou 
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mýdlem a teplou vodou po každém použití WC a vždy  před jídlem.  Je vhodné sledovat svůj zdravotní 
stav a v případě obtíží, jako je únava, nechutenství, malátnost, bolest břicha, pocit na zvracení, 
zvracení, zvýšená teplota, zažloutnutí bělma ihned vyhledat lékaře.  

 
Žádám Vás tímto o instruování odborů školství na úřadech obcí s rozšířenou pravomocí a dále 

všech typů škol, které jsou ve Vaší metodické pravomoci.  
      

  Děkuji Vám za laskavou spolupráci a jsem s pozdravem 
 
 
 

              MUDr. Jan Mareček, v.r. 
            ředitel 

          Krajská hygienická stanice  
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně 

Zasláno el. poštou 
 
Na vědomí: 
MUDr. Josef Drbal, vedoucí odboru zdravotnictví, KÚ JMK 


