
Hygienické a zdravotní požadavky v MŠ     

V souladu s ust. § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), má mateřská škola 

povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo 

souvisejících činnostech, přičemž podmínky zajištění této bezpečnosti a ochrany zdraví 

dětí upravuje školní řád (ust. § 30 odst. 1 písm. c) školského zákona). Rovněž lze citovat 

ust. § 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, který ukládá zařízením pro výchovu a vzdělávání (tj. i mateřským 

školám – srov. jeho ust. § 7 odst. 1) / povinnost zajistit oddělení dítěte, které vykazuje 

známky akutního onemocnění, od ostatních dětí.

Na základě těchto ustanovení má pedagogický pracovník mateřské školy právo: 

-  v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do mateřské školy děti s 
podezřením na nemoc či s jinými infekčními a parazitními onemocněními 

-  v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do mateřské školy děti s 
nachlazením (silný či trvalý kašel a silná či trvalá rýma) 

-  v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, kdy se podezření na nemoc dítěte (zvracení, 
průjem, silný kašel, teplota,…) objeví během dne, povolat zákonného zástupce, aby 
vyzvedl dítě a vyčlenil ho tak z dětského kolektivu 

- v zájmu zachování zdraví ostatních dětí žádat od rodičů návštěvu lékaře s dítětem 
podezřelým na onemocnění či infekční nemoc a vyžádat si případně potvrzení, že dítě je 
zdravé a může do dětského kolektivu 

-  v zájmu zachování zdraví všech dětí nepřijmout do mateřské školy dítě s léky nebo 
nedoléčené

Na základě těchto ustanovení je zákonný zástupce povinen: 

- do mateřské školy vodit děti pouze tehdy, pokud jsou zcela zdravé a nemají žádné 
příznaky nemoci či infekce 

- sledovat zdraví dítěte a v případě onemocnění dítěte (či podezření na onemocnění) 
vyloučit toto dítě z předškolního vzdělávání 

- informovat mateřskou školu o infekčním onemocnění jejich dítěte (průjem, spála, 
neštovice, zánět očních spojivek apod.)

Povinnosti rodičů při výskytu vší: 

-  okamžitě nahlásit učitelce nebo vedení školy výskyt vší nebo hnid u dítěte 

-  zabezpečit vhodné ošetření hlavy dítěte a odstranit vši i hnidy 



-  přivést do mateřské školy dítě pouze řádně odvšivené a zbavené hnid 

-  důsledně provádět opakované prohlídky vlasů každé dva dny i u dětí, které nevykazují 
známky zavšivení. 

V případě výskytu vší bude mateřská škola postupovat takto: 

- rodič daného dítěte bude ihned telefonicky informován a požádán o vyzvednutí svého dítěte z 
mateřské školy 

- ostatní rodiče budou písemně upozorněni o výskytu vší (nástěnky, webové stránky) 

- nakažené dítě, do příchodu rodičů, bude dle možnosti mateřské školy odděleno od ostatních 
dětí 

-  po návratu dítěte do kolektivu vyplní rodiče čestné prohlášení.

Péče o bezpečnost a zdraví dětí, ochrana zdraví dětí, jejich
ochrana před sociálně patologickými jevy, před projevy

diskriminace, nepřátelství a násilí v     MŠ  

- za bezpečnost dě  v MŠ odpovídají po celou dobu pobytu MŠ pedagogické 
pracovnice až do doby předání dítěte zákonným zástupcům

- všechny dě  v MŠ jsou pojištěny pro  úrazům, nehodám při pobytu v MŠ

- v areálu školy jsou dě  pod dozorem pracovníka školy, nebo rodiče či pověřeného 
zástupce

- pokud se dítě  stane úraz, je povinnos  učitelky zajis t ošetření dítěte, uvědomí 
zákonného zástupce, popřípadě přivolá lékaře a zajis  doprovod k lékaři, škola 
provede zápis do Knihy úrazů a vydá záznam o úraze v případě, že si úraz vyžádá 
nepřítomnost dítěte v MŠ, dále na vyžádání rodiče a pro odškodnění pojišťovnou

- učitelky kladou důraz na přirozené pohybové ak vity dě , správnou životosprávu, 
psychohygienu, získávání vědomos , dovednos  a návyku zdravého životního stylu a 
ochrany zdraví

- ochrana před sociálně patologickými jevy je zajišťována prostřednictvím realizace 
obsahu vzdělávání dle ŠVP a dále nastavenými pravidly chování ve třídách a jejich 
dodržování jak ze strany dě , zaměstnanců, tak i ze strany zákonných zástupců 

- škola dále vytváří podmínky, aby dě  byly chráněny před projevy diskriminace, 
nepřátelství nebo násilí, v případě problému v chování dě  má škola právo požádat 
rodiče o nápravu a spolupráci, která povede k eliminaci nesprávného chování

- v celém areálu MŠ je zákaz vodění psů a jiných zvířat, kouření a požívání 
alkoholických nápojů


