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Požadavky vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  

 Požadavky vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví zahrnují 

rovinu ochrany veřejného zdraví, předcházení šíření infekčních chorob, povinnosti 

mateřské školy v rovině výše zmíněného a povinnosti zákonného zástupce. 

 Základní informace k součinnosti mateřské školy v případech nařízení na 

celorepublikové úrovni (vydává Ministerstvo zdravotnictví), na lokální – krajské úrovni 

(vydává příslušná krajská hygienická stanice) a případně na základě specifických situací 

vyplývajících z nařízení vlády České republiky. 

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Covid-19 je mateřská 

škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná 

mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.  

Dítěti, zákonnému zástupci či zaměstnanci školy s přetrvávajícími příznaky infekčního 

onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění 

(rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. 

Pokud u dítěte, zákonného zástupce či zaměstnance školy přetrvávají příznaky jako rýma a 

kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto 

skutečnost praktický lékař pro děti a dorost (u zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné 

praktické lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb). Škola lékaře ani orgán 

státního zdravotního dozoru nekontaktuje!  

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně Covid-19. Tuto 

povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit izolaci 

dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled 

zletilé fyzické osoby (§ 7 odst. 3 ZOVZ). Zákonný zástupce má povinnost si dítě neprodleně 

vyzvednout.  

V souladu s doporučením odborné společnosti praktických lékařů České lékařské společnosti 

Jana Evangelisty Purkyně je za normální, tělesnou teplotu považována teplota do 37 stupňů.  

Kroky mateřské školy v případě projevů infekčního onemocnění u dítěte:  

Postup mateřské školy odpovídá požadavkům materiálu Ministerstva školství mládeže a 

tělovýchovy: Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021: 

 Pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu dítěte do mateřské 

školy, je v kompetenci učitelky mateřské školy dítě při ranním příchodu nepřijmout, za 

podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce 



 Pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu dítěte do mateřské 

školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte (dítě přivádí například starší sourozenec), 

je v kompetenci učitelky mateřské školy dítě při ranním příchodu nepřijmout, dítě musí 

být izolováno. Neprodleně jsou kontaktováni zákonní zástupci dítěte, kteří jsou povinni 

dítě neprodleně vyzvednout. 

 Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu pobytu dítěte v mateřské škole, dítěti je 

neprodleně nasazena ochrana úst a nosu, dítě musí být izolováno. Neprodleně jsou 

kontaktováni zákonní zástupci dítěte, kteří jsou povinni dítě neprodleně vyzvednout. 

 Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického 

nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a 

dorost. Zákonný zástupce toto potvrzení předkládá mateřské škole. 

 


