
 

 

KDY DÍTĚ DO ŠKOLKY NEMŮŽE BÝT PŘIJATO, NEBO BUDE PO ZJIŠTĚNÍ 

PŘÍZNAKŮ POSÍLÁNO DO DOMÁCÍHO LÉČENÍ? 

 

S RÝMOU A KAŠLEM 

  

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 – ALERGIE, 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.  

 

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 BAKTERIÁLNÍ PUCHÝŘNATÉ ONEMOCNĚNÍ KŮŽE – IMPETIGO 

Jde o nažloutlé puchýřky, které se mohou vyskytovat kdekoli na těle. Je nutná návštěva lékaře, 

který naordinuje léčbu! 

Sami se tohoto onemocnění nezbavíme. 

 

POKUD MÁ INFEKČNÍ ZÁNĚT OČÍ 

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 MÁ MOLUSKY /VIROVÉ BRADAVIČKY 

Do školky je přijato v případě, že jsou na místě kde nedochází k bezprostřednímu kontaktu 

s vlhkým prostředím (na dlaních nebo v místech kde dítě usedá na WC – do školky nepatří a 

musí být přeléčeno). 

 

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. 

 

 

 


