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„DO ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ JE PŘIJATO POUZE 
DÍTĚ ZDRAVÉ, KTERÉ NEJEVÍ ZNÁMKY AKTUTNÍHO 

INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ“

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI jsou povinni DENNĚ před odchodem dítěte do 
školského  zařízení (mateřské školky, základní školy) ověřit, zda dítě MÁ 

známky akutního onemocnění.

Za to, že dítě vstupuje do školského zařízení bez projevů akutního 
respiračního, střevního či jiného infekčního onemocnění, ZODPOVÍDÁ 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE, NE PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK!

Škola, školské zařízení MŮŽE PŘI VSTUPU namátkově, nebo při podezření, 
že dítě trpí projevy akutního infekčního onemocnění, změřit tělesnou 

teplotu bezkontaktním teploměrem.

Do vzdělávacího zařízení není povoleno vstupovat osobám, které vykazují 
známky akutního infekčního onemocnění – tím je myšlena osoba, která 

dítě/žáka přivádí.

V případě, že se při příchodu nebo v průběhu vyučovaní 
a následných aktivit ve školském zařízení u dítěte/žáka 
objeví známky akutního infekčního onemocnění, bude 

neprodleně telefonicky kontaktován zákonný zástupce, 
který je povinen si pro dítě/žáka bezodkladně přijít.



ZJIŠTĚNÍ PŘÍZNAKŮ AKUTNÍHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ  
V DOBĚ, KDY JE DÍTĚ VE ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ

Mezi příznaky akutního infekčního onemocnění patří rýma, jak průhledná 
tekoucí tak zabarvená hustá, klidový kašel, chrapot, bolest v krku, vzestup 

teploty, bolesti hlavy, svalů, kloubů, malátnost, schvácenost, průjem, zvracení, 
kožní výsev. 

Škola, školské zařízení zajistí izolaci dítěte od ostatních zdravých 
dětí a zaměstnanců školy. Poté informuje neprodleně zákonného 
zástupce. Zákonný zástupce (nebo jím pověřená zletilá osoba) je 

povinna převzít si dítě co nejdříve, bez zbytečného odkladu.

Po kompletním doléčení a vymizení příznaků akutního infekčního 
onemocnění dítě nastupuje zpět do školského zařízení. 

NEPŘÍTOMNOST PO DOBU NEMOCI OMLOUVÁ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE! 
PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST POTVRZENÍ O UKONČENÍ 

AKUTNÍHO INFEKČÍHO ONEMOCNĚNÍ NEVYDÁVÁ!

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE doma zahájí symptomatickou léčbu  
(dle příznaků) dítěte. Telefonicky kontaktuje svého praktického 

lékaře pro děti a dorost, konzultuje s ním stav dítěte a dle 
rozhodnutí lékaře případně domluví termín klinického vyšetření 

dítěte v ordinaci.

LÉKAŘ ordinuje dle zjištěných klinických příznaků léčbu, která 
momentálně zpravidla trvá 10 dnů, pokud neurčí lékař jinak (doba 

může být kratší nebo delší).

Výtěr ke zjištění původce COVID-19 lékař doporučuje pouze tehdy, 
pokud je k tomu důvod! (Podle klinických příznaků onemocnění, 

rizikové kontakty.)



CHRONICKY NEMOCNÉ DÍTĚ, JEHOŽ PŘÍZNAKY JSOU 
PODOBNÉ AKUTNÍMU INFEKČNÍMU ONEMOCNĚNÍ VE ŠKOLE, 

ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ
Jde zejména o projevy alergie – rýma, kašel, zarudlé oči, kožní vyrážka.

DÍTĚ S CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM 

V případě, že má Vaše dítě chronické onemocnění, které je svými příznaky 
podobné akutnímu infekčnímu onemocnění, bude škola, školské zařízení 

POŽADOVAT POTVRZENÍ OD PRAKTICKÉHO LÉKAŘE, NEBO ODBORNÉHO 
LÉKAŘE, že projevy onemocnění jsou chronického charakteru, dítě tedy 

není infekční. 

V případě dítěte, které má projevy alergického původu je nutné mít 
v potvrzení od lékaře uvedeno, ve kterém období se tyto projevy vyskytují ve 

zvýšené míře. (příklad – od dubna do června)

Toto potvrzení od lékaře je platné po celý školní rok.

Jestliže dojde ke zhoršení zdravotního stavu u dítěte, které má 
potvrzení, že trpí chronickým onemocněním, bude tato skutečnost 

sdělena zákonnému zástupci, který má povinnost se pro dítě 
neprodleně dostavit.

To, že je dítě chronicky nemocné neznamená, že nemůže onemocnět 
akutním infekčním onemocněním!

V případě, že je dítě s chronickým onemocněním posláno při 
zhoršení zdravotního stavu do domácího léčení, postupuje rodič 

stejným způsobem, jako při zjištění akutního infekčního onemocnění 
u dítěte bez chronického onemocnění (viz. postup při ZJIŠTĚNÍ 

PŘÍZNAKŮ AKUTNÍHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ V DOBĚ, KDY JE DÍTĚ 
VE ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ). 

Zpracováno dle Metodického postupu OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy 
a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče) Schválené epidemiologickou pracovní skupinou MZ (PS EPID) dne 11. 9. 2020.


