PŘEDÁVEJTE SVÉ DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ZDRAVÉ, CHRÁNÍTE TÍM
DÍTĚ SVÉ I DĚTI OSTATNÍ
Apeluji na rodičovskou odpovědnost a předkládám Vám odborná vyjádření a zákonné normy,
které řeší nemocnost dětí a vstup do kolektivu.
-

§7 odst.3 zákona č.258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví, v platném
znění - vyjádření ze Státního zdravotního ústavu v Praze k této problematice

Dle §7 odst.3 zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších
předpisů, musí škola zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního
onemocnění, od ostatních dětí a zajistit dohled zletilé osoby.
Zákon ani prováděcí předpis neříká jak. Povinnost zřizování izolace jako samostatné
místnosti byla již před tímto zákonem zrušena s ohledem na praxi- školy nemají povinnost
provádět ranní filtr při přebírání dítěte ke zjištění případných známek onemocnění (bylo před
rokem 1990). Izolace nebyly využívány.
Zákon požaduje „provozní“ vyčlenění dítěte z kolektivu a připouští i dohled jiné zletilé osoby,
než je učitel. Případ, že je dítě ponecháno v kolektivu do doby příchodu rodičů, je tedy
v rozporu s požadavkem uvedeného zákona.
Návrat dítěte po nemoci do kolektivu je dalším současným problémem. I my při šetření
v rámci epidemického výskytu onemocnění v dětském kolektivu často zpětně zjišťujeme, že
děti jsou do kolektivu zřejmě vraceny předčasně. Tady je to však pouze na zodpovědnosti
rodičů, kteří, byť informovaní praktickým lékařem pro děti o vhodnosti rekonvalescence,
vrací děti bez zjevných příznaků (dle jejich názoru) zpět do kolektivu. Tento aspekt však není
předmětem našeho dozoru. Pouze v případech, kdy bylo epidemiologem (KHS) uloženo
rozhodnutím vyřazení z kolektivu.
Školy mají možnost upravit si podmínky pro takový případ do svého školního řádu.
Praxe ve školách je různá i s ohledem na to, že děti nemají jednotného praktického lékaře.
Příklady řešení:
- ve školním řádu konkrétní školy je upraveno, že dítě po infekčním onemocnění musí donést
potvrzení od lékaře; záleží pak jednotlivé učitelce, jak je vymáháno
- na úvodní schůzce rodičů je projednáno do zápisu, že dítě, které mělo z důvodu výskytu
infekčního onemocnění zákaz návštěvy kolektivu, musí vždy donést potvrzení od lékaře, že je
zdrávo
- na úvodní schůzce rodičů je projednáno do zápisu, že dítě, které je z kolektivu vyřazeno na
základě upozornění učitele, může zpět zase na základě potvrzení lékaře
- výše uvedené se aplikuje občas i při zavšivení. Občas proto, že za potvrzení od lékaře se
většinou platí.
Situaci zkomplikovalo to, že v současnosti se již mateřská škola nedozví, že dítě mělo
konkrétní infekční onemocnění – z důvodu ochrany osobních dat. Zodpovědnost je tedy vždy
na rodičích.
K uvedenému konkrétnímu dotazu by se dalo snad doporučit, aby takovou situaci matka řešila
s vedením školy. V případě zvýšeného výskytu infekčních onemocnění je pak vhodné
informovat se na příslušné hygienické stanici.
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