
  

AKTUÁLNĚ K ODBORNÉ PRAXI 

Legislativa zavádějící povinnost očkování 

Dne 10. 12. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 466/2021 Sb., která upravuje vyhlášku 
Ministerstva zdravotnictví č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších 
předpisů. Tato novela zakotvuje v ustanovení § 10a zvláštní očkování proti nemoci covid-19 u 
vybraných skupin fyzických osob, mezi které jsou také zařazeny osoby připravující se na výkon 
zdravotnického povolání u poskytovatele zdravotních služeb nebo osoby připravující se na výkon 
odborné činnosti podle ust. § 115 zákona o sociálních službách, pokud konají praktickou výuku 
u poskytovatele sociálních služeb v sociální službě.

 

Poznámka k ust. § 115 zákona o sociálních službách upravuje tento okruh pracovníků 

• sociální pracovníci za podmínek stanovených v ust § 109 a § 110, 
• pracovníci v sociálních službách, 
• zdravotničtí pracovníci, 
• pedagogičtí pracovníci, 
• manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby, 
• dobrovolníci v souladu se zákonem o dobrovolnické službě. 

Upřesnění povinnosti očkování žáků a studentů  

Tato povinnost bude dopadat také na žáky a studenty středních škol, vyšších odborných škol a 
vysokých škol, kteří se připravují na výkon zdravotnického povolání nebo na výkon odborné činnosti 
podle ust. § 115 zákona o sociálních službách a zároveň konají klinickou nebo praktickou výuku, 
praktické vyučování nebo praktickou přípravu u poskytovatele zdravotních nebo sociálních služeb (dále 
také „zařízení“). 

• Tato povinnost tedy nebude dopadat automaticky na každého žáka a studenta, který 
studuje obor zdravotnického nebo sociálního zaměření, případně studijní program takového 
zaměření, ale povinnost podrobit se očkování bude mít pouze tehdy, bude-li konat praxi u 
poskytovatele sociálních služeb nebo zdravotních služeb. 

• Povinné očkování proti nemoci covid-19 tak není podmínkou přijetí ke studiu v takových 
oborech, studijních či vzdělávacích programech, ale je podmínkou pro konání praxe 
v daných zařízeních. 

• Tato povinnost dopadá pouze na ty žáky a studenty, kteří se připravují na výkon 
zdravotnického povolání nebo odborné činnosti podle ust. ,§ 115 zákona o sociálních 
službách u poskytovatele zdravotních nebo sociálních služeb, nikoliv na žáky a studenty, kteří 
sice konají praxi v těchto zařízeních, nicméně nepřipravují se na výkon zdravotnického povolání 
nebo odborné činnosti podle ust. § 115 zákona o sociálních službách. 

Termíny povinného očkování pro vybrané žáky a studenty – povinnost být očkován je účinná 
od 28. února 2022. 

To znamená, že do tohoto data je nezbytné, aby již byli žáci a studenti plně naočkování – do tohoto 
data jim musí být aplikovány všechny dávky podle očkovacího schématu příslušné očkovací látky 
(nemusí po obdržení poslední, nebo jediné, dávky uběhnout žádná další lhůta, jak je obvyklé při 



  

dokládání bezinfekčnosti pro různé oblasti života podle mimořádných nebo krizových opatření). 
Neočkovaní žáci nebo studenti nemohou od 1. března 2022 konat v rámci vzdělávání praxi u výše 
uvedených poskytovatelů. 

Povinnost očkování není možné nahradit potvrzením o prodělané nemoci covid-19 v posledních 
180 dnech. 

V souvislosti s touto vyhláškou škola doporučuje studentům: 

- Zvážit očkování proti nemoci covid-19. 
- Studenti, kteří nebudou k avizovanému datu očkováni, mohou vykonávat odbornou praxi 

převážně ve školách a školských zařízeních, popř. v zařízeních, které neposkytují registrované 
sociální služby a také na úřadech. 

- Do termínu 28. února 2022 vykonat potřebné hodiny odborné praxe pro letní období. 

 

Mgr. Soňa Lenobelová 
garant odborné praxe a předmětů s odbornou praxí souvisejících  
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