
WEBINÁŘ
Respirační onemocnění - rýma, 
kašel u dítěte v MŠ aneb jak se 
k tomu má mateřská škola 
postavit...

Mgr. Pavlína Miltová



Co všechno na webináři probereme?

• Efektivní komunikace s rodičem – fráze, co říkat, co naopak říct nesmíte, aby se to neobrátilo 
proti Vám učitelům.

• Jak reagovat na lékařské potvrzení, že je dítě zdravé, ale přesto ve školce stále smrká, kašle.

• Jaké právní předpisy stojí za Vámi.

• Jak postupovat, když zákonný zástupce pořád dokola vodí dítě do mateřské školy nedoléčené, 
nebo akutně nemocné.

• Příznaky virové rýmy, doba léčby.

• Příznaky bakteriální rýmy, doba léčby.

• Komplikace neléčených nebo nedoléčených respiračních infektů u dítěte (adenoidní 
vegetace, zánět středního ucha)

• Rozdíl mezi alergickou a infekční rýmou, co požadovat v případě, že zákonný zástupce tvrdí, 
že má dítě alergickou rýmu či kašel.

• Konkrétní příklady z praxe.



CO JE TO RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ?
= infekce dýchacího ústrojí vyvolané viry nebo bakteriemi



BĚŽNÝ POČET INFEKTŮ 
DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ U DÍTETĚ 
PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

3-10 EPIZOD BĚHEM 

ROKU



PODSTATOU DOBŘE FUNGUJÍCÍ 
IMUNITY U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO 

VĚKU JE DÍTĚ VŽDY

DOLÉČIT !



Přímou cestou – kapénky
Čím menší kapénka tím déle vydrží ve vzduchu.

Nepřímou cestou 
Přes kontaminované předměty, ruce.

Jak se přenáší respirační onemocnění?



Jak vstoupí respirační
infekce do organismu?

- SLIZNICE NOSU

- OČNÍ SPOJIVKY



Respirační onemocnění se může projevit 
kdekoliv v dýchacích cestách…

HORNÍ CESTY DÝCHACÍ

Rinosinusitida, rinofaryngitida - klasická rýma, 

kašel nebo také „nachlazení“

Sinusitida – zánět vedlejších nosních dutin

Tonzilitida – zánět krčních mandlí (angína)

Faryngitida – zánět hltanu

Laryngitida – zánět hrtanu

Epiglotitida – zánět příklopky hrtanové

DOLNÍ CESTY DÝCHACÍ

Bronchitida – zánět průdušek

Pneumonie – zápal plic



VIROVÁ RÝMA (BÍLÁ)?
BAKTERIÁLNÍ RÝMA 
(ZELENÁ)?
NACHLAZENÍ?
ALERGICKÁ RÝMA?



VIROVÁ RÝMA = NACHLAZENÍ
Nachlazení je pouze jiný název pro 
virovou nákazu a je stejně infekční 

„Nachlazení“ je akutní nakažlivé 
onemocnění, jehož vyvolavatelem 

jsou respirační viry!

Inkubační doba – 2 až 5 dní

I když je inkubační doba krátká, 
maximální vylučování viru  může 
být až 7 dní, u dětí, které neumí 

smrkat až 14 dní!



BAKTERIÁLNÍ RÝMA = ZELENÁ RÝMA = 
HNISAVÁ RÝMA

Navazuje nejčastěji na virovou rýmu – jednoduše je tělo 

oslabené virem a proto je náchylnější na bakteriální infekci.

U bakteriální rýmy častěji vznikají akutní nepříjemné 

komplikace, jako je – zánět středního ucha (otitis media 

acuta), sinusitida (zánět vedlejších nosních dutin), nebo 

zánět dolních dýchacích cest. 



ONEMOCNĚNÍ HORNÍCH CEST 
DÝCHACÍCH NEMUSÍ DOPROVÁZET 
ZVÝŠENÁ TĚLESNÝ TEPLOTA NEBO 

HOREČKA!

+ Proto výmluvy zákonných 

zástupců typu „Má rýmu a 

kašle, ale teplotu nemá, takže 

není infekční“ jsou naprosto 

ZCESTNÉ!

+ Za hranici zvýšené teploty je 

považováno 37°C



ADENOIDNÍ VEGETACE –
ZBYTNĚLÁ NOSOHLTANOVÁ 

MANDLE

Dochází k ní nejčastěji kvůli opakovaným
rinosinusitidám, bakteriálního rázu.

- Chrápou

- Huhňají

- Nedoslýchají

- Špatně dýchají

- Nevyspalé, unavené

- Pootevřená ústa, dýchají ústy

- Oploštění hrudníku



ALERGIE
„Paní učitelko, ale to je alergická rýma a 

kašel!“ 

+ Alergie je chronické onemocnění!

+ Zákonný zástupce je povinen přinést potvrzení od lékaře, že dítě 

trpí chronickým onemocněním!

+ Je to v zájmu zákonných zástupců, protože bez tohoto 

potvrzení je dítě s projevy alergie považováno za potenciálně 

infekční a posláno do domácího léčení!



Na co si dát 
pozor, když 
zákonný 
zástupce donese 
potvrzení o 
ALERGII?

Aby jste měli informace o tom, 

v jakém období se u dítěte 

projevuje alergie…, protože 

pokud má dítě projevy alergie 

jen v období např. od března 

do května, tak se zákonný 

zástupce nemůže vymlouvat na 

alergii v říjnu!



PROJEVY 
ALERGIE



JAKÉ ZÁKONY ZA 
VÁMI STOJÍ?
+ ŠKOLSKÝ ZÁKON 

561/2004Sb.

+ ZÁKON O OCHRANĚ 
VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 
258/2000Sb.

+ OBČANSKÝ ZÁKONÍK 
89/2012SSb.



ŠKOLSKÝ ZÁKON - § 29 odst. 2 zákona č. 
561/2004 Sb., 

+ § 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).

+ Mateřská škola má ve školním řádu zakotvenu povinnost zákonných zástupců sledovat zdraví 

dítěte a jeho „vyloučení“ ze vzdělávání v případě onemocnění, přičemž při závažném a 

opakovaném porušování těchto povinností může mateřská škola po předchozím písemném 

upozornění ukončit předškolní vzdělávání ve smyslu ust. § 35 odst. 1 písm. b) školského 

zákona. 



Co z toho vyplývá?

Mateřská škola má tedy na základě těchto ustanovení zároveň

povinnost ochránit děti v mateřské škole před kontaktem

s dítětem, které má zjevné příznaky přenosné nemoci. Předchází

tím vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi.

Pozor!
Mateřská škola musí mít zpracovaný školní řád, ve kterém je i
konkrétně zpracovaná pasáž o bezpečnosti a ochraně dětí při
vzdělávání ve smyslu přijímání pouze zdravých dětí do
mateřské školy s popisem příznaků potenciálně přenosných
chorob, při kterých dítě do mateřské školy nebude přijato
nebo bude vyloučeno v průběhu dne, pokud se příznaky
objeví.





JEŠTĚ NĚJAKÉ MOŽNOSTI V 
RÁMCI ŠKOLSKÉHO ZÁKONA?

+ Ředitel/ředitelka vzdělávacího zařízení má 
možnost 2x za půl roku poslat zákonnému 
zástupci doporučený dopis, aby se dostavil 
k projednání závažné situace u dítěte. 

+ Na tuto výzvu je zákonný zástupce povinen 
se dostavit. Při projednávání záležitosti by 
měl být přítomen i pedagogický pracovník, 
který má dítě na starosti v konkrétní třídě. 
Po projednání se vyhotoví písemný zápis, 
který podepíšou všichni zúčastnění.



POSLEDNÍ VARIANTA – OSPOD

To neznamená, že ke každému „zasoplenému“ dítěti 

budeme volat sociálku! ☺

K tomuto kroku se uchýlíme v případě, že jsme již 2x 

jednali s rodičem, máme k tomu zápis a i přesto nedošlo 

k nápravě.



ZÁKON O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 
258/2000Sb.

+ Dle ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, má

mateřská škola jako zařízení pro výchovu a vzdělávání povinnost

zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního infekčního

onemocnění, od ostatních dětí a jeho dozor.



ALE!
+ Právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy nemůže být nucena brát na sebe

odpovědnost za podmínek ztížených nemocí dítěte, zvláště pokud by tím narušila plnění

odpovědnosti k dalším dětem, které by se mohly nemocí nakazit.

+ Jednoduše vysvětleno, vzdělávací zařízení nemá prostory a personál k tomu, aby se staral o

dítě s potenciálně akutním infekčním onemocněním. Proto je neprodleně po zjištění příznaků

u dítěte vzdělávacím zařízením kontaktován zákonný zástupce, který je povinen si pro dítě

přijít v co možná nejkratším čase nebo pověřit zletilou osobu, která dítě ze vzdělávacího

zařízení vyzvedne.



OBČANSKÝ ZÁKONÍK 89/2012SSb.

+ Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, je každý

povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví.

+ Co z toho vyplývá?

+ I mateřská škola má nejen právo, ale také povinnost odmítnout nástup dítěte do mateřské

školy, pokud jeví zřejmé příznaky přenosné nemoci. Na straně zákonného zástupce je

povinnost dítě v tomto stavu do mateřské školy nevodit.



ZÁSADY KOMUNIKACE S RODIČI V OBLASTI 
ZDRAVÍ A NEMOCI 



ZÁKLADNÍ DESATERO, KTERÉ JE POTŘEBA 
DODRŽOVAT…

1. Vždy mluvím jasně a srozumitelně tak, aby mě zákonný zástupce pochopil. 

2. Hovořím přímo (nechodím zbytečně „okolo“ problému).

3. Nenechám se znejistit řečmi zákonných zástupců typu: „Já ale musím být 
v práci. Jinde ve školkách děti s rýmou… bez problémů berou. Vždyť mu nic 
není. To má takhle běžně.“

4. Musí ze mě vyzařovat sebevědomí – já jsem odborník a vím, o čem mluvím, 
znám zákony, které se vztahují k problematice nemocnosti dětí v mateřské 
škole.

5. Nikdy si nehraji na doktora, to znamená, že nikdy nesděluji zákonným 
zástupcům diagnózu nemoci, kterou si myslím, že dítě trpí, ale věcně popíšu 
příznaky. 



ZÁKLADNÍ DESATERO, KTERÉ JE POTŘEBA 
DODRŽOVAT…

6. Když nemocné dítě předávám zákonnému zástupci, nikdy mu nesděluji, že má dítě 
přijít zpět do kolektivu, až bude bez příznaků nemoci.

7. Všichni v kolektivu táhneme za jeden provaz. Zákonný zástupce musí vědět, že stejný 
přístup mají všechny učitelky ve třídě i vedení školy. 

8. Pokud je zákonný zástupce rozčilený, opakovaně nerespektuje nařízení, je na místě, 
aby vás podpořilo vedení mateřské školy a se zákonným zástupcem důrazně 
promluvilo. 

9. Pokud chci, aby zákonní zástupci dodržovali nařízení, které se týká zdraví a nemoci 
dětí, musím je náležitě na začátku roku poučit! Podrobně a důrazně!

10. Zákonného zástupce kontaktujeme ihned, jakmile máme podezření na infekční 
onemocnění u dítěte. Nečekáme až do odpoledne, kdy si je vyzvedne, tím snižujeme 
svou autoritu.



SLOVNÍ SPOJENÍ/VĚTY, KTERÉ FUNGUJÍ…
+ „Vaše dítě má kašel a rýmu. Tyto příznaky odpovídají

charakteru infekčního onemocnění, a proto nelze, aby bylo

v kolektivu s ostatními dětmi. Tuto skutečnost máme

zakotvenu ve školním řádu, se kterým jste byli seznámeni.“

+ „Dítě přijmeme opět do kolektivu, až bude zcela doléčené,

s ukončenou léčbou.“

+ „V případě, že nehodláte respektovat naše sdělení,

přivolám vedoucí paní učitelku/paní ředitelku/pana

ředitele, který/která vám situaci ještě jednou vysvětlí.“



JEN SPRÁVNÁ KOMUNIKACE S RODIČI 
NESTAČÍ – SPOLUPRACOVAT MUSÍTE I 

SPOLEČNĚ JAKO KOLEKTIV!



VELMI ČASTÉ DOTAZY OD PEDAGOGŮ

? Můžu požadovat potvrzení od pediatra, že je dítě zdravé?

? Co když mi donese rodič potvrzení od lékaře, že je dítě 

zdravé, ale ono přitom stále vykazuje známky infekčního 

onemocnění?

?Máme dítě s „chronickou rýmou“, to znamená, že může být 

stále v mateřské škole, i když mu teče z nosu hlen a kašle?



KONEC 
Mgr. Pavlína Miltová

Zdroje: Infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního věku, 
praktická publikace pro personál mateřských škol, autor Mgr. Pavlína 
Miltová a spol.



POSLEDNÍ INFORMACE

Záznam webináře: www.pmeducashop.com

Publikace pro pedagogické pracovníky: 

www.pmeducashop.com

V rámci absolvování webináře Vám zašleme odkaz, přes 

který si můžete stáhnout edukační video pro rodiče zdarma 

a použít jej!

http://www.pmeducashop.com/
http://www.pmeducashop.com/

