Příloha školního řádu.

KDY DO ŠKOLKY ANO KDY NE!
Onemocnění dětí předškolního věku
Pokyny dle zákonů :
- Zákon 561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, v platném znění,školský zákon, § 29 odst.2
Mateřská škola má povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a
s ním přímo souvisejících činnostech. Má povinnost chránit děti před kontaktem
s dítětem/osobou, které mají příznaky potenciálně přenosné nemnoci, předcházet šíření a
vzniku infekčních nemocí.
Povinnost zákonných zástupců sledovat zdraví dítěte a jeho „vyloučení“ ze vzdělávání
v případě onemocnění, přičemž při závažném a opakovaném porušování těchto povinností
může škola ukončit předškolní vzdělávání dítěte ve smyslu §35 odst.1 pís b/ školského
zákona.
- Zákon 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, 2.díl §7 odst.3
Mateřská škola má povinnost zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního
onemocnění od ostatních dětí.
Právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy nemůže být nucena brát na sebe
odpovědnost za podmínek ztížených nemocí dítěte, zvláště pak, pokud by tím narušila plnění
odpovědnosti k ostatním dětem, které by se mohly nemocí nakazit.
- Zákon 88/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších přepisů
Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, z toho tedy vyplývá,
že i mateřská školy má nejen právo, ale také povinnost odmítnout nástup dítěte do školky,
pokud jeví zřejmé příznaky přenosné nemoci, a že na straně zákonného zástupce je povinnost
dítě v tomto stavu do mateřské školy nevodit !
PODÁVÁNÍ LÉKŮ DĚTEM VE ŠKOLCE
- Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách a podmínkách jejich poskytování (zákon
o zdravotních službách), § 2
Vzhledem k tomu že pedagogický pracovník není osoba způsobilá k výkonu zdravotnického
povolání, NENÍ TEDY OPRÁVNĚN K PODÁVÁNÍ JAKÝCHKOLIV LÉKŮ DĚTEM A TO
VČETNĚ VOLNĚ PRODEJNÝCH.
Pokud dítě trpí onemocněním, které vyžaduje trvalou medikaci, nebo potřebuje lék v rámci
první pomoci(např. při epilepsii, febrilních křečích, astmatu apod.) je možné lék podávat po
dohodě s vedením školy.
Postup:
Zákonný zástupce dá škole písemnou žádost o podání léku s předložením písemné lékařské
zprávy, která tuto skutečnost potvrzuje.
MŠ na tuto skutečnost odpoví: souhlasné, či odmítavé stanovisko s odůvodněním
Souhlasné stanovisko – MŠ bude lék podávat – rodič poučí učitelku jakým způsobem

Nesouhlasné stanovisko – zákonný zástupce si musí podávání léku dítěti zajistit sám (MŠ má
právo odmítnout podávání léků)
KDY DÍTĚ DO ŠKOLKY NEMŮŽE BÝT PŘIJATO, NEBO BUDE PO ZJIŠTĚNÍ
PŘÍZNAKŮ POSÍLÁNO DO DOMÁCÍHO LÉČENÍ?
S RÝMOU A KAŠLEM
Rýmě a kašli říkáme obyčejně nachlazení. Ačkoli je nemoc z nachlazení považována za
banální onemocnění jde o AKUTNÍ NAKAŽLIVÉ ONEMOCNĚNÍ, které se může nepříjemně
zkomplikovat, pokud není důsledně léčeno. U dětí předškolního věku je běžné, že prodělají 3 –
10 nachlazení ročně.
RÝMA BÍLÁ, PRŮHLEDNÁ
Je způsobena viry, velmi rychle se šíří pře kontaminované ruce, předměty a kapénkami (tedy
kýcháním a kašláním)
RÝMA ZABARVENÁ (ZELENÁ, ŽLUTÁ, HNĚDÁ)
Je již způsobena bakteriemi, přenáší se stejným způsobem, jako bílá rýma
U ZABARVENÉ RÝMY DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT LÉKAŘE!
ZABARVENÁ
Bakteriální rýma bývá doprovázena komplikacemi a je potřeba ji léčit v některých případech
lokálními antibiotiky, případně celkovými ATB.
KLIDOVÝ KAŠEL
Pokud dítě kašle v klidové činnosti (při odpoledním odpočinku, klidné hře, při jídle), bude
posláno do domácího léčení.
KAŠEL PO NÁMAZE/ PO UKONČENÍ LÉČBY
Pokud dítě kašle pouze po namáhavé činnosti, po ukončené léčbě akutního onemocnění, do
školky může být přijato.
POZOR! ALERGICKÁ RÝMA A KAŠEL!
V případě, že dítě trpí chronickým onemocněním – ALERČGIE, která se projevuje jako rýma,
kašel, zarudnutí očí,JE NUTNÉ MATEŘSKÉ ŠKOLE DOLOŽIT POTVRZENÍ OD
ALERGOLOGA,že má dítě alergii a v jakém ročním období, bez tohoto potvrzení bude dítě
bráno jako potenciálně infekčně nemocné a bude vyloučeno ze školky do domácího léčení!
POKUD MÁ ZVÝŠENOU TEPLOTU NEBO HOREČKU
Zvýšená tělesná teplota nad 37°C vyšší. NELZE PŘIVÉST DÍTĚ S TEPLOTOU! Dále se
doporučuje aby dítě po poklesu teploty bylo doma ještě 3 dny.
POKUD MÁ DÍTĚ INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ S VYRÁŽKOU
( A to i po dobu rekonvalescence)
Jedná se o onemocnění – plané neštovice, 5.,6. nemoc syndrom ruka-noha-ústa. Po těchto
prodělaných infekčních onemocněních MUSÍ DÍTĚ USCHOPNIT LÉKAŘ, ABY MOHLO
DÍTĚ DO ŠKOLKY.

POKUD DÍTĚ ZVRACÍ, NEBO MÁ PRŮJEM
A to i v případě, že zvracelo nebo mělo průjem den před nástupem do školky. Dítě s těmito
příznaky je nutné izolovat od ostatních, protože zde hrozí vysoké riziko přenosu nákazy. Pokud
již potíže vymizely, nelze je hned poslat do školky kvůli dietnímu režimu, který po prodělaném
onemocnění musí dodržovat. Mateřská škola dietní požadavky nemůže splňovat!
Dítě zůstává v domácí léčbě až do úplného uzdravení a doléčení. Obvyklá doba po prodělaném
průjmu jsou 3 dny.
POKUD BERE ATB, NEBO JE V REKONVALESCENCI
Po používání ATB se doporučuje, aby dítě 5-7 dní mělo ještě klidový režim. Tento režim
mateřská škola není schopna realizovat!
Vysvětlení: pokud dítě pošleme ihned po dobrání antibiotik, vystavujeme dítě riziku, že v brzké
době onemocní znovu, protože má narušenou imunitu.
POKUD MÁ PARAZITÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ (ROUPI, VŠI)
Roupi – je nutná návštěva lékaře, který naordinuje léčbu. Po ukončení léčby smí dítě opět do
školky.
Vši – může do školky až po důkladném odstranění, tedy vyčesání, všech vší a jejich vajíček po
celé délce vlasu!
POKUD MÁ INFEKČNÍ ZÁNĚT SPOJIVEK
Dítě zůstává v domácí léčbě až do úplného uzdravení a doléčení. Obvyklá doba léčby je 5-7
dní.
POKUD MÁ DÍTĚ OPARY NA RTU – V DOBĚ KDY JE NALITÝ PUCHÝŘEK
Jakmile praskne a vytvoří stroupek, do školky již může.
POKUD JE DÍTĚ PO OČKOVÁNÍ
V případě, že bylo dítě v den očkování, ten den již do mateřské školy nesmí:
Po očkování je nutné dodržovat klidový režim a to v MŠ nelze dodržet.

OBECNĚ NASTAVENÁ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S
VÝSKYTEM ONEMOCNĚNÍ COVID-19
Vzhledem k tomu že nedošlo k úplnému útlumu pandemie onemocněno Covid-19, je nutné
neustále sledovat aktuální informace, které se mění dle epidemiologické situace jak
celorepublikově, tak lokálně. O zpřísněných opatřeních budou vždy zákonní zástupci předem
informováni.
OBECNÁ PRAVIDLA jsou však nastavena a musejí být dodržována:
VŠICHNI ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI POSKYTNOU AKTUÁLNÍ TELEFONICKÝ KONTAKT,
NA KTERÝ SE VŽDY DOVOLAJÍ!
1. do mateřské školy je přijato pouze dítě ZDRAVÉ! To znamená bez jakýchkoli
příznaků respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšení teplota nebo horečka a to i
samostatně, nejen v kombinaci)
2. do mateřské školy není povoleno vstupovat osobám které vykazují známky infekčního
onemocnění dýchacích cest (myšleno osoba, která dítě přivádí)
3. v případě, že se během dne u dítěte objeví respirační onemocnění, bude neprodleně
informován zákonný zástupce, dítě izolováno a v nejkratší možné době předáno do
domácí péče.

4. u dětí které trpí alergickou rýmou a kašlem je nutné doložit potvrzení lékaře, že je dítě
léčeno alergologem v období, které on specifikuje ve zprávě a jaký je projev kašle a
rýmy alergického původu.
5. Před vstupem do třídy si každé dítě umyje důkladně ruce vodou a mýdlem( za dohledu
personálu)
JAKÁ NEJČASTĚJŠÍ INFEKČNÍ A PARAZITÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ U SVÉHO
DÍTĚTE NEBO VE SVÉ RODINĚ MUSÍTE HLÁSIT VE ŠKOLCE?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PLANÉ NEŠTOVICE
SPÁLU
5.,6, NEMOC, SYNDROM RUKA-NOHA-ÚSTA
IMPETIGO
INFEKČNÍ ZÁNĚT SPOJIVEK
PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ –SALMONELU, ZVRACENÍ-ROTAVIRY
MONONUKLEÓZU
HEPATITIDU (ŽLOUTENKU)
PARAZITÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ-VŠI,ROUPI, SVRAB

CO DĚLAT ABY
NEMOCNÉ?

DÍTĚ KTERÉ CHODÍ DO ŠKOLKY BYLO CO NEJMÉNĚ

Dítě je křehký tvor, s křehkou imunitou. Při vstupu dítěte do školky je třeba počítat s tím, že i
když bylo dítě do této doby relativně zdravé, nyní se to pravděpodobně změní a bude
nemocné častěji. Je to zcela přirozené, protože ve větší skupině dětí je vyšší pravděpodobnost
nákazy
Co se dá dělat, aby se pravděpodobnost nákazy snížila?
• POKUD DÍTĚ ONEMOCNÍ, NECHAT HO DOMA AŽ DO ÚPLNÉHO UZDRAVENÍ
Pokud dítě není doléčené, snáze ve školce onemocní znovu a je vyšší riziko vzniku
komplikací onemocnění.
• POKUD BERE DÍTĚ ATB, LÉKAŘI DOPORUČUJÍ PO UKONČENÉ LÉČBĚ
NECHODIT DÍTĚTI IHNED DO ŠKOLKY
Ale nechat ho ještě 5-7 dní doma, aby se imunita stihla znovu nastartovat. Jestliže jde
dítě do školky dříve, opět hrozí, že onemocní ihned znovu.
• NAHLÁSIT ŠKOLCE VEŠKERÁ INFEKČNÍ A PARAZITÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ,
POKUD JIMI DÍTĚ ONEMOCNÍ, ABY SE ZAMEZILO MOŽNÉMU PŘENOSU
V KOLEKTIVU
Nebojte se tato onemocnění nahlásit, není to žádná ostuda! Ba naopak – jednáte
zodpovědně. Mateřská škola nesmí zveřejňovat konkrétní jména, jde o obecnou
informovanost ostaních rodičů.
• POKUD JE DÍTĚ NEMOCNÉ, NAVŠTÍVÍ SVÉHO PEDIATRA
Pediatr je tu od toho, aby dítě vyléčil, navíc jen on může napsat paragraf (ošetřovné), a
by mohli být rodiče s dítětem doma.
• DĚTI OTUŽUJTE, PŘIPRAVUJTE KVALITNÍ STRAVU BOHATOU NA VITAMÍNY,
PĚSTUJTE POHYB
• POKUD JE DÍTĚ PO OČKOVÁNÍ, DOPŘEJTE MU MINIMÁLNĚ 3 DNY
ODPOČINEK, ABY SE TĚLO S NÁPOREM OČKOVACÍ LÁTKY VYROVNALO

