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Povinnost rodičů je zajistit, aby dítě, žák docházel do školy pouze bez známek 

onemocnění!!! Rodiče nesou odpovědnost za zdraví dítěte, škola je dle § 7 zákona o ochraně 

veřejného zdraví č.258/2000Sb. ve znění pozdějších předpisů povinna předcházet šíření 

infekčních onemocnění – nesmí tedy přijmout nemocné dítě do kolektivu v zájmu 

ochrany zdraví všech ostatních dětí!!! Zamlčování zdravotního stavu dítěte je považováno 

za porušování školního řádu. Při příznacích onemocnění dítěte během pobytu ve škole 

jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě 

s okamžitým vyzvednutím svého dítěte z kolektivu ostatních. Těmto situacím bychom rádi 

předešli a z tohoto důvodu je vydána tato příloha školního řádu podrobněji za zabývající 

infekčními onemocněními. 

 

Infekční onemocnění 

Virová rýma = průhledná rýma, která intenzivně vytéká z nosu, a to i bez zvýšené tělesné 

teploty 

Bakteriální rýma= zabarvená (zelená, žlutá, hnědá), která vytéká dítěti z nosu, a to i bez 

zvýšené tělesné teploty 

Intenzivní kašel= kašel, který přetrvává i při klidové činnosti dítěte), a to i bez zvýšené 

tělesné teploty 

„Štěkavý kašel“ 

Průjem a zvracení= a to i 3 dny poté, co již dítě nemá průjem a nezvrací  

Onemocnění kůže = plané neštovice, 5.nemoc, 6.nemoc, syndrom ruka-noha-ústa, imeptigo 

Zánět spojivek 

Teplota (37 a více stupňů) 

 

Parazitální onemocnění 

Veš dětská= dítě může do kolektivu až když je zcela odvšivené, tedy bez vší a hnid!!! 

Roup dětský 

Svrab 

  

Povinnost rodičů hlásit tyto infekční  a parazitární onemocnění k omezení dalšímu 

šíření: 

 Plané neštovice 

 Spála 

 Impetigo 

 Průjem a zvracení 

 5.nemoc, 6.nemoc, syndrom ruka-noha-ústa 

 Zánět spojivek 



 Veš dětská 

 Roupi 

 Svrab 

Na základě informace od rodičů má škola o výskytu infekčního nebo parazitárního 

onemocnění povinnost informovat další rodiče. 

 

Chronická onemocnění 

Pokud má dítě chronické onemocnění, jako je alergie, astma a z toho vyplývající alergická 

rýma (bílá), kašel a zánět spojivek, je nutné škole předložit potvrzení lékaře.  
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