Tato problematika je zařazena

k

Části ,,zajištěníbezpečnosti a ochrany
zdraví dětí při vzdělávání,,

1

zákonná ustanovení
Mateřská Školase řídÍ§ 29 odst, 2 zákona
Č.56J,/2oO4Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Dle tohoto ustanovení má mateřská škola povinnost
zajiŠťovatbezPeČnost a ochranu zdraví
dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech,
přiČenrŽ podmínky zajiŠtěnítéto
bezpeČnostia

ochrany zdravídětíupravuje školnířád (ust, 30 odst.
§

1 písm, c) školskéhozákona).

Mateřl;ká Škola nejen Že zajiŠťujebezpečnost
a ochranu zdravíčipravidla náležitého dohledu,
ale též
podmínky předcházenívzniku a šířeníinfekčních
onemocněnímezidětmi. Dále se mateřská škola řídí
ust' § 7 odst' 3 zákona Č,25812OOO Sb., o ochraně
veřejného zdravía o změně některých souvisejících
zákonŮ, který ukládá zařízením
výchovu
a
vzdělávání(tj.
Pro
i mateřským školám - srov, jeho ust. 7
§
odst, 1) Povinnost zajistit oddělenídítěte, které
vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních
dětí.
Mateřs;ká Školamá Právo ve smYslu

§

35 odst, 1 písm, b) školskéhozákona,

,,vyloučit,,dítěze vzdělávání
v PříPadě onemocněnÍ, Přičemžpři závažném
a opakovaném porušovánítěchto ustanovení rodičem
m

ůžern ateřská škola u končit předškoln í vzdělává

n

í d ítěte.

2

Podmírrky vstupu dítěte dó mateřské školy
v oblasti zdraví

Do maleřské Školyje možnépřivést dítě pouze
zcela zdravé, to je bez známek jakéhokoliv akutního
infekčního onemocnění, nebo parazitárního
napadení.
2a)

Za přízrtaky akutního infekčníhoonemocněníse

považuje:

- PrŮhledná rýma, která intenzivně
dítětivytéká z nosu a to i bez zvýšenétělesné teploty,
- zabarvená

-

zelená, Žlutá, hnědá rýma, která vytéká
dítěti z nosu a to i bez zvýšenétělesné teploty,

- intenzivní kašel (tj, kašel, který přetrvává
ipři klidové činnosti dítěte) a to ibez zvýšenétělesné
teploty,
- náhlý výsev vYráŽkY na těle,
kteni svými příznaky můžeodpovídat

nemoci, syndromu ruka-noha-ústa, spále,
impetigu,

-

planým neštovicím,5, nemoci, 6,

-

PrŮjenr a zvracenía to i 3 dnY poté, co již dítě nemá průjem
a nezvrací. (Mateřská škola nemůže dětem
Podávat dietnístravu, Proto dítě, které nemá realimentovaný
trávícítrakt na běžnou stravu nepřijme.)
- zarudnutí očí,výtok bíléhonebo
zabarveného sekretu z
- zvýšená tělesná teplota nebo
horečka.

2b)

jednoho nebo obou očí,

Za příznaky pa razitá

rn í one

mocně

n

í se pova

ž uje

:

- intenzivní

svědění vlasové PokoŽky, nález vši
dětské nebo vajíčkavši dětské (hnidy)
ve vlasech
pohledem, (dítě můžeŠkolkapřijmout
až tehdy, je-li zcela odvšivené,tedy
bez
- nek'lid' svěděnív okolíkoneČníku,
nález roupů přivykonánípotřeby

2c)

živých všíahnid),

na WC pohledem (roup dětský),

Dítě po očkování nelze přijmout pokud:

je naočkované v den, kdy přichází
do mateřské školy (nástup je možný až
následující den,
možrrým
-

reakcím a nežádoucím účinkůmna očkovací
látku),

J

kvůli

- Pokud má dítě i následujícíden
po oČkováníreakci na očkovacílátku,
tím je myšlena zvýšená tělesná
zarudnutÍ,

fl,!",Í;],"'-é

otok nebo bolest v místě vpichu očkovacílátky,
výsev vyrážky,zvýšená únava,

3

odeslání dítěte do domácího léčení
Matei'ská Školamá Právo ihned a kdykoliv
během dne odeslat dítě do domácího léčenr,pokud
má
PodezřenÍ, Že je dítě akutně nemocné, nebo má parazitárníonemocnění,
přičemž zákonný zástupce je
povinr:n si pro dítě neprodleně bez
zbytečného odkladu přijít, nebo písemně (sMs
nebo emailem)
Pověřit vYzvednutím dítěte zletilou osobu. Do doby,
než je dítě vyzvednuto z mateřské školy, je
mateřská škola povinna zajistit jeho odděleníod
ostatních dětív kolektivu,
DÍtě Přicházído mateřské Školyzcela
zdravé s ukončenou léčboua bez zjevných příznaků.

4

Oznantovací povinnost

zákonný zástupci majípovinnost mateřské
Školenahlásit infekčníaparazitárníonemocněníu
svého
dítěte, abY se zamezilo dalŠÍmuŠÍřeníu
těchto infekčníchonemocnění: plané neštovice,
spála,
imPetigo' PrŮjem a zvracenÍ, 5. nemoc, 6, nemoc,
syndrom ruka-noha-ústa, zánět spojivek,
Pedikulóza, rouPi, svrab, Na základě informace o infekčním
onemocněníod zákonných zástupců má
mateřská Školapovinnost informovat ostatní
rodiče, že se v mateřské škole vyskytlo infekční
nebo
Parazitární onemocněnÍ. oznámení probíhá formou obecného
písemného oznámení na viditelném

místě, že se ve školce vyskytuje konkrétní
onemocnění.

5

chronir:ká onemocnění u dítěte.

Pokud má dítě chronické onemocněnÍ, které
se projevuje svými příznaky jako akutní infekční
onemor:nění (alergie)je

nutné mateřské škole předložit potvrzení lékaře
specialisty (alergologa), nebo
Praktického oŠetřujícíholékaře (pediatra), že dítě má zmíněné
chronické onemocnění. Bez potvrzení
bude dítě považováno za akutně nemocné
a bude odesláno do domácího léčení.

Mimo alergii, je za chronické onemocněnÍ,
ke kterému mateřská škola potřebuje potvrzeníod
lékaře
specialisty nebo pediatra,
považována epilepsie, astma bronchiale,
metabolická onemocnění,

6

podávání lékůa léčivýchpřípravků
dětem v mateřské škole.
Mateřská Školanemá povinnosti dětem v mateřské škole podávat jakékoliv
léky a léčivépřípravky jak
volně prodejné tak na lékařský předpis z medikace lékaře,
Pedagogický Pracovník Podle § 2 zákona č. g72l2o1JSb.,
o zdravotních službách a podmínkách jejich
PoskYtování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějšíchpředpisů, nemůžepodávat
léky,
protoŽe nenízdravotnickým pracovníkem, který
má k tomu oprávnění. V případě, že dítě potřebuje v
neodkladné situaci, v rámci První pomoci, podat lék, nebo
lék, ktený je medikován lékařem a musí jej

dítě Pravidelně

uŽÍvat v urČenou dobu,

potřebnost zprávou od lékaře,

je nutné písemně požádat mateřskou školu a

doložit

V PříPadě kladného vYřízeníŽádosti je zákonný zástupce povinen
se osobně dostavit a při předávání
léku Pedagogickému Pracovníkovi, který s podáváním léku
souhlasil, sepsat na místě ,,protokol o

Podávání lékŮ," Mateřská Školaje povinna, i přes souhlas s podáváním léků,volat
v život ohrožujících
stavech záchrannou službu,
Pokud mateřská Škola Žádost rodiČe o podávání lékůzamítne, je
rodič povinen zajistit podání lékůsám.
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