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„Podmínky k  zajištění 
bezpečnosti a ochrany 

zdraví dětí“   
 
 

• Není-li dítě zdravotně v pořádku, je vhodné s ním 
navštívit lékaře. Berte prosím ohled na ostatní děti  
i na nás dospělé. Po vyšetření u lékaře přivítáme, 
oznámíte-li nám diagnózu a předpokládanou dobu léčby. 
 

• Po ukončení domácího ošetřování může paní učitelka 
požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení 
nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem  
do kolektivu. Věříme, že vám záleží na zdraví vašeho 
dítěte a že ho do školky přivedete naprosto doléčené  
a zdravé. 

 
• Pokud dojde k tomu, že dítě opravdu bude jevit známky 

nemoci (bude si stěžovat na bolesti břicha, bude 
polehávat, bude mít teplotu, zelenou rýmu, kašel, zarudlé 
oči a další alarmující příznaky) a rodiče nebudou chtít 
uznat, že dítě není zcela v pořádku a odmítnou si dítě vzít 
domů, paní učitelka dítě do kolektivu nepřijme.  
V těchto případech bude po rodičích vyžadovat potvrzení 
pediatra. 

 
• V případě výskytu infekčního onemocnění u dítěte, rodič 

neprodleně tuto skutečnost oznámí mateřské škole. 
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• Při příznacích onemocnění dítěte (teplota, zvracení, zánět 
spojivek, bolení bříška, kašel, zelená rýma a i jen vodová 
rýma ...) v době pobytu v mateřské škole budou rodiče 
telefonicky informováni a vyzváni k vyzvednutí dítěte  
a k zajištění další zdravotní péče o dítě. 
 

• Nejlepší řešení je, když si pro nemocné dítě co nejdříve 
přijdete a dítě se bude moc začít léčit v klidu domova 
- sami přeci víme, jak nepříjemné je dělat cokoliv  
např. s bolestí hlavy nebo s kašlem a rýmou... 

 
DÍTĚ S TEPLOTOU, NACHLAZENÍM,  

NEDOLÉČENOU NEMOCÍ DO KOLEKTIVU   
ZDRAVÝCH  D ĚTÍ  NEPATŘÍ.  

 
Chraňte prosím zdraví ostatních dětí, ale i všech dospělých. 

 

 

„Podávání léků v MŠ“ 
 
Podávání jakýchkoliv léků dětem pedagogickým personálem  

v mateřské škole je ZAKÁZÁNO . 
Pokud dítě musí v době pobytu v mateřské škole dostat lék, 
bude mu podán až po pokynu ředitelství školy na základě 

písemné Dohody o podávání léků se zákonným zástupcem, 
který předloží potvrzení lékaře o jeho nutnosti podání.  

 
Potvrzení od lékaře není požadováno pouze v případě podání 
léku na nevolnost, který bezprostředně souvisí s cestováním 

dopravním prostředkem. 
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