Prevence:
•
Dostatečné mytí rukou po použití toalety a před jídlem.
•
Krátce střižené nehty.
•
Denně čisté spodní prádlo, které je nutné prát při vyšších teplotách a vždy
vyžehlit!
•
Ložní prádlo vyprat a vyžehlit.

Informační brožura pro rodiče

Jaká jsou opatření, aby dítě, které chodí do školky, bylo co nejméně nemocné?
•
•
•
•
•

Pokud dítě onemocní, nechat ho doma až do úplného uzdravení.
Pokud bere dítě ATB, nevodit ho do školky ihned po dobrání, ale nechat ho ještě
7 dní doma.
Nahlásit školce veškerá infekční onemocnění, aby se dále nešířila.
Pokud je dítě často nemocné, navštívit svého pediatra.
Dítě otužovat, připravovat kvalitní stravu bohatou na vitamíny (vit. D!), pěstovat
pohyb – doporučuje se zápis do pohybových aktivit.

Onemocnění dětí předškolního věku
– kdy do školky ano, kdy ne?

Léky ve školce
Podávání léků v mateřské školce je upraveno zákonem 561/2004 Sb. § 29, odst. 1 a 2, dále
zákonem 20/1966 Sb. § 9, odst. 4, písm. B. Výše uvedené zákony podávání léků v mateřské
školce vysloveně nezakazují, ale poskytují řediteli mateřské školky možnost, upravit
podávání léků dětem pomocí směrnice – školního řádu. Ve většině mateřských škol je
podávání volně prodejných léků (Paralen, Kinedril, Fenistil, Nurofen atd). V případě, že
dítě trpí onemocněním, které vyžaduje trvalou medikaci, nebo potřebuje lék v rámci první
pomoci (např. při epilepsii, febrilních křečích, astmatu aj.), je možné lék podávat pouze na
základě žádosti zákonného zástupce s předložením lékařského doporučení a poučením
pedagogů ředitelem mateřské školy.
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Mateřská škola má dle školského zákona 561/2004Sb. povinnost zajistit bezpečnost a
ochranu zdraví dětí při vzdělávání, tzn. má zároveň povinnost ochránit děti v mateřské
škole před kontaktem s dítětem, které má zjevné příznaky přenosné nemoci. Právnická
osoba vykonávající činnost mateřské školy nemůže být nucena brát na sebe odpovědnost za
podmínek ztížených nemocí dítěte, zvláště pokud
by tím narušila plnění odpovědnosti
k dalším dětem, které by se mohly nemocí nakazit!
Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, je každý
povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, z toho tedy vyplývá, že i
mateřská škola 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!
V případě, že se u dítěte objeví známky akutního onemocnění, je mateřská škola povinna
zajistit jeho oddělení od ostatních dětí.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kdy dítě do školky nepatří?
Pokud má zvýšenou teplotu nebo horečku, tj. od teploty 37 °C výše, a to i pokud
mělo teplotu den před nástupem do školky.
Pokud má rýmu virovou či bakteriální (jak „bílou“, tak „zelenou“), až do úplného
vyléčení. Pokud se u dítěte objeví „zelená“ rýma, je vhodné navštívit lékaře.
Pokud má dítě intenzivní kašel vlhký, suchý nebo laryngální – štěkavý.
S jakýmkoliv infekčním onemocněním, a to i po dobu rekonvalescence
(neštovice, spála, 5. a 6. nemoc, syndrom HMFD atd.).
Pokud dítě zvrací nebo má průjem – v den, kdy má jít do školky, ale i v den
předchozí.
Pokud bere ATB anebo je v rekonvalescenci (1. týden po doužívání ATB). Při a
po užívání ATB se doporučuje doplnění laktobacilů k úpravě střevní mikroflóry.
Pokud má parazitární onemocnění (roupy, vši).
S infekčním puchýřnatým onemocněním kůže (impetigo) až do úplného
uzdravení.
S infekčním zánětem spojivek až do úplného uzdravení (dle ordinace lékaře 5–7
dní).

Jaká nejčastější infekční a parazitární onemocnění u svého dítěte nebo ve své rodině
musíte hlásit ve školce?
•
•
•
•
•
•
•

plané neštovice
spálu
5. a 6. nemoc
impetigo
průjmovitá onemocnění – salmonelu
mononukleózu
hepatitidu (žloutenku)

Opatření při výskytu parazitárních onemocnění
(veš dětská, roup dětský)
Opatření při výskytu vší:
•
Dítě, u něhož se vyskytují dospělé živé vši, nesmí být zařazeno do dětského
kolektivu.
•
Dle občanského zákoníku (§ 858 zákona č. 89/2012 Sb.) je rodič povinen pečovat
o zdraví dítěte, tedy je povinen sledovat i výskyt vší. Pokud se vši u dítěte
vyskytnou, je rovněž povinen zajistit léčbu, to znamená odvšivení dítěte.
•
Zavšivení vyloučíte pouze vyčesáváním vlasů pomocí speciálního hřebínku
(všiváčku) po dobu cca 5 minut. Z vlasů je nutné vyčesáváním odstranit i hnidy.
•
Přípravky určené k hubení vší aplikujte pouze při zjištěném výskytu živých vší ve
vlasech.
•
Aplikaci zopakujte přibližně za 10 dní.
•
Vyperte povlečení, lůžkoviny, čepice, bundy, šály.
•
Preventivně můžete aplikovat repelenty, ale pouze v odůvodněných případech,
např. při výskytu vší v MŠ.

Opatření při výskytu roupů:
•
Při potvrzení onemocnění (vyšetření provede lékař) je nutno zahájit léčbu
preparáty k tomu určenými dle ordinace lékaře.
•
Léčbu je nutno zopakovat – na základě doporučení lékaře.

