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PŘEDMLUVA

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

bezprostředním podnětem k napsání 
této publikace byly letité zkušenosti ze 
seminářů pro pedagogické pracovníky, ve-
doucí pedagogické pracovníky a ředitele 
mateřských škol, které jsem pořádala a stá-
le pořádám, na téma infekční a parazitární 
onemocnění u dětí předškolního věku. Na 
seminářích jsem opakovaně slýchala, že 
v oblasti zdraví a nemoci u dětí předškolní-
ho věku nikdy nebyli vzděláváni, nebo jen 
minimálně, a potřebují si znalosti upev-
nit. Přednášky a semináře jsou skvělé, ale 
protože jsem chtěla, aby měli pedagogičtí 
pracovníci možnost se neustále k informa-
cím vracet a upevňovat si je, sepsala jsem 
veškeré důležité informace do přehledné 
publikace. Najdete zde nejen popis veške-
rých nejčastějších infekčních onemocnění 
u dětí předškolního věku, ale také infor-

mace o efektivní komunikaci s rodiči, jak-
mile dítě předáváte do domácího léčení,  
a neméně důležité informace o zákonech  
a právech mateřské školy v oblasti bezpeč-
nosti a ochrany zdraví dětí při vzdělávání. 
Součástí publikace jsou také přílohy, které 
se vztahují k podávání léků dětem v ma-
teřské škole, zápisy a formuláře, které se 
používají při komunikaci s rodiči.

Věřím, že se díky tomuto materiálu dobře 
zorientujete v právní problematice, v ob-
lasti komunikace i v odborné části týkají-
cí se samotných infekčních onemocnění  
a bude vám ku prospěchu po celý školní 
rok.

Mgr. Pavlína Miltová
Autorka
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1
ZÁKONY, POVINNOSTI,  

PRÁVA MATEŘSKÉ ŠKOLY A RODIČŮ 
V PROBLEMATICE BEZPEČNOSTI A OCHRANY 

ZDRAVÍ DĚTÍ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ
ÚVOD

Znalost zákonů, které souvisí s bezpeč-
ností a ochranou zdraví dětí při vzdělávání, 
by měla patřit k základním vědomostem 
všech pedagogických pracovníků v mateř-
ských školách, nejen vedoucích pracovní-
ků ve školství. Ačkoli jsou právní předpisy 
občas nepřehledné a složité, příp. často 
se měnící, základ zůstává stejný a je tře-
ba jej znát, aby bylo možné rodičům dětí 
v mateřské škole vysvětlit, že jste výchov-
ně-vzdělávacím, nikoli nemocničním zaří-
zením. 

Mateřská škola se řídí několika právními 
předpisy. V první řadě jde o školský zákon, 
který je stěžejním dokumentem, dále o zá-
kon o ochraně veřejného zdraví a občan-
ský zákoník. O všechny tyto právní doku-
menty se může mateřská škola opřít. 

Nyní si je projdeme detailněji, především 
z hlediska problematiky akutně nemocné-
ho dítěte v mateřské škole. Neopomene-
me ani právní problematiku podávání léků 
dítěti s chronickým onemocněním a dítěti 
s možným akutním stavem.
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1.1
PRÁVNÍ PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI  

A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ,  
RESP. NEMOCI DÍTĚTE

V souladu s ustanovením § 29 odst. 2 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném  
a jiném vzdělávání (školský zákon), má ma-
teřská škola povinnost zajišťovat bezpeč-
nost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání  
a s ním přímo souvisejících činnostech, 
přičemž podmínky zajištění této bezpeč-
nosti a ochrany zdraví dětí upravuje škol-
ní řád (ust. § 30 odst. 1 písm. c) školského 
zákona).

Mateřská škola má ve školním řádu zako-
tvenu povinnost zákonných zástupců sle-
dovat 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 ukon-
čit předškolní vzdělávání ve smyslu ust.  
§ 35 odst. 1 písm. b) školského zákona. 

Jaké další možnosti vzdělávací zařízení 
má, pokud zákonný zástupce opakovaně 
porušuje nařízení školního řádu v oblasti 
zdraví a nemoci?

Ředitel/ředitelka vzdělávacího zařízení 
má možnost 2× za půl roku poslat zákon-
nému zástupci doporučený dopis, aby 
se dostavil k projednání závažné situace  

u dítěte (viz vzor v příloze 1 publikace). Na 
tuto výzvu je zákonný zástupce povinen 
se dostavit. Při projednávání záležitosti by 
měl být přítomen i pedagogický pracov-
ník, který má dítě na starosti v konkrétní 
třídě. Po projednání se vyhotoví písemný 
zápis (viz vzor v příloze 2 publikace), který 
podepíšou všichni zúčastnění.

V případě, že nedošlo k nápravě, jsou zá-
pisy společně s písemným vyrozuměním 
stěžejním dokumentem pro vyloučení dí-
těte z předškolního vzdělávání ve smyslu 
ust. § 35 odst. 1 písm. b) školského záko-
na. (Vyloučit nelze pouze dítě, které plní 
povinnou předškolní docházku.)

CO Z TOHO VYPLÝVÁ?
Mateřská škola má tedy na základě těch-

to ustanovení zároveň povinnost ochrá-
nit děti v mateřské škole před kontak-
tem s dítětem, které má zjevné příznaky 
přenosné nemoci. Předchází tím vzniku  
a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi.

ŠKOLSKÝ ZÁKON
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ZÁKON O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

POZOR! 
Mateřská škola musí mít zpracovaný 

školní řád, ve kterém je i konkrétně zpra-
covaná pasáž o bezpečnosti a ochraně 
dětí při vzdělávání ve smyslu přijímání 
pouze zdravých dětí do mateřské školy 
s popisem příznaků potenciálně přenos-
ných chorob, při kterých dítě do mateřské 
školy nebude přijato nebo bude vyloučeno 
v průběhu dne, pokud se příznaky objeví. 
Možné zpracování pasáže o bezpečnosti  
a ochraně zdraví dětí při vzdělávání v části 

Dle ustanovení § 7 odst. 3 zákona  
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdra-
ví a o změně některých souvisejících zá-
konů, má mateřská škola jako zařízení pro 
výchovu a vzdělávání povinnost zajistit od-
dělení dítěte, které vykazuje známky akut-
ního infekčního onemocnění, od ostatních 
dětí a jeho dozor.

CO Z TOHO VYPLÝVÁ?
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.

věnované prevenci šíření přenosných one-
mocnění najdete v příloze 3 publikace. 

Školní řád musí být dostupný na pří-
stupném místě ve školském zařízení  
a zákonní zástupci musí být prokazatel-
ně seznámeni s obsahem a vydáním (dle 
§ 30 odst. 4 školského zákona). Doporu-
čujeme, aby byli zákonní zástupci obezná-
meni s nejdůležitějšími pasážemi na běž-
ných úvodních třídních schůzkách ústně  
a posléze svým podpisem stvrdili, že byli 
se školním řádem seznámeni. 

Jednoduše vysvětleno, vzdělávací zaříze-
ní nemá prostory a personál k tomu, aby 
se staral o dítě s potenciálně akutním in-
fekčním 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 oso- 
bu, která dítě ze vzdělávacího zařízení vy-
zvedne.
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OBČANSKÝ ZÁKONÍK
Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, 
je každý povinen počínat si tak, aby nedo-
cházelo 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 přízna-
ky přenosné nemoci. Na straně zákonného 
zástupce je povinnost dítě v tomto stavu do 
mateřské školy nevodit.

V SOUHRNU SI TEDY ODPOVĚZTE NA ZÁKLADNÍ OTÁZKY
Máte zpracován a zveřejněn školní 

řád, v němž je konkrétně rozepsáno, 
se kterými příznaky onemocnění bude 
dítě z mateřské školy vyloučeno nebo 
do ní nepřijato?

Pokud ano, je to v pořádku, pokud ne, 
v příloze publikace najdete možnou vari-
antu zpracování.

Další otázka vyplývá ze zákona o ochra-
ně veřejného zdraví:

Máte možnost jako mateřská škola 
dítě s příznaky přenosného onemocnění 

oddělit od ostatních dětí a zařídit ade-
kvátní pedagogický dozor?

Pokud jste odpověděli ne, máte pouze 
jedinou možnost – zavolat zákonným zá-
stupcům, aby si pro dítě bezodkladně při-
šli a odvedli je z mateřské školy.

Navíc pokud byste dítě s příznaky pře-
nosného onemocnění ponechali v mateř-
ské škole, odporovalo by to školskému 
zákonu v pasáži o bezpečnosti a ochraně 
zdraví dětí při vzdělávání.
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GRAFICKY ZNÁZORNĚNÉ SCHÉMA ZÁKONNÉHO POSTUPU 
MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘI ZJIŠTĚNÍ PŘÍZNAKŮ AKUTNÍHO 

INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ U DÍTĚTE

VARIANTA 1

V mateřské škole pedagog zjistí u dítěte příznaky infekčního onemocnění.

Pedagog dítě izoluje od ostatních, zajistí adekvátní dohled (dle ustanovení  
§ 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů). Neprodleně telefonicky kontaktuje zákonného zástupce, 
který je povinen si pro dítě bez zbytečného odkladu přijít nebo může pověřit zletilou 
osobu, která dítě z mateřské školy vyzvedne (doporučujeme, aby vám rodič písemně 

potvrdil, například SMS, že tuto osobu pověřuje).

Dítě přichází do mateřské školy po úplném vyléčení, tedy po ukončené léčbě a bez 
příznaků akutního infekčního onemocnění.
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VARIANTA 2

V mateřské škole pedagog zjistí u dítěte příznaky infekčního onemocnění.

Pedagog dítě izoluje od ostatních, zajistí adekvátní dohled (dle ustanovení  
§ 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů). Neprodleně telefonicky kontaktuje zákonného zástupce, 
který je povinen si pro dítě bez zbytečného odkladu přijít nebo může pověřit zletilou 
osobu, která dítě z mateřské školy vyzvedne (doporučujeme, aby vám rodič písemně 

potvrdil, například SMS, že tuto osobu pověřuje).

Dítě přichází do mateřské školy nedoléčené, po „pár“ dnech (v praxi jde maximálně  
o 3–4 dny) s komentářem zákonného zástupce: „Dítě je již zdravé, příznaky onemocnění 
nemá.“ V průběhu dne se ale opět projeví příznaky infekčního onemocnění. V tomto 

případě opět telefonicky kontaktujte zákonného zástupce – viz výše.

Situace se opakuje, dítě přichází do mateřské školy opět nedoléčené, příznaky 
infekčního onemocnění byly odhaleny v průběhu dne. Opět je volán zákonný 

zástupce – viz bod 2. Nyní je již při předávání dítěte do domácího léčení též 
ředitel/ředitelka mateřské školy, případně vedoucí učitelka, přičemž velmi důrazně 

promluví se zákonným zástupcem o dodržování zákonů vztahujících se k bezpečnosti 
a ochraně zdraví dětí při vzdělávání a ukáže ve školním řádu klauzuli, se kterou byl 

zákonný zástupce seznámen. Ve většině případů důrazná domluva ředitele/ředitelky 
mateřské školy stačí a situace se upraví, dítě přichází do mateřské školy již zdravé. 
V případě, že se situace opakuje a rodič i po upozornění ředitelem/ředitelkou 
nebo vedoucí učitelkou porušuje školní řád, můžete zvolit následující postup.

Při předávání dítěte zákonnému zástupci jej pedagogický pracovník důrazně  
a asertivně upozorní na právní předpisy, kterými se mateřská škola řídí, 
konkrétně školský zákon, a rovněž na školní řád, s nímž byl rodič seznámen  

a podepsal, že mu rozumí a bude jej dodržovat. Můžete doporučit návštěvu lékaře. 
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VARIANTA PŘI OPAKOVANÉM PORUŠOVÁNÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU 

Tento postup je možné učinit 2× za půl roku (tedy pozvat rodiče doporučeným 
dopisem a provést zápis).

Projednávání je účasten zákonný zástupce dítěte, pedagog, který dítě vyučuje,  
a ředitel/ředitelka mateřské školy. Po projednání „Závažné situace u dítěte“ je 
sepsán zápis (náležitosti zápisu najdete ve vzoru, viz přílohu publikace), který 

podepisují všichni zúčastnění. V zápisu musí být uvedeno, jaký bude postup, pokud 
se situace nezlepší.

V případě, že nedojde k nápravě ani po dvou projednáních, může ředitel/ředitelka 
mateřské školy podat podnět na prošetření odboru sociálně-právní ochrany dětí. 
(Aby bylo možné podnět podat, musí být zcela jasné, že již bylo s rodičem oficiálně 

jednáno v mateřské škole, a nedošlo k nápravě. Je tedy nutné doložit zápisy z jednání.) 
K tomuto úkonu se uchylujeme v nejnutnějších případech, kdy je ohroženo 

zdraví dítěte (například je opakovaně v mateřské škole s horečkou, příznaky 
infekčního onemocnění, a zákonný zástupce nejeví zájem o to, aby bylo dítě 

zdravé, neléčí je).

Ředitel/ředitelka mateřské školy pošle zákonnému zástupci doporučený dopis, 
aby se rodič dostavil k projednání „Závažné situace u dítěte“ (viz vzor v příloze 
publikace). Na základě tohoto doporučeného dopisu je zákonný zástupce povinen  

se dostavit ve stanovený termín do mateřské školy.

Další variantou je, že bude dítě vyloučeno z předškolního vzdělávání kvůli 
opakovanému porušování školního řádu. (To lze ale pouze v případě, že dítě 

nenavštěvuje povinnou předškolní docházku.)
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1.2
PODÁVÁNÍ LÉKŮ DĚTEM V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Podávání léků dětem v mateřské ško-
le je upraveno § 29 odst. 1 a 2 zákona  
č. 561/2004 Sb. (školského zákona) a dále 
zákonem č. 372/2011, o zdravotních služ-
bách.

Tyto zákony podávání léků v mateřské 
škole sice nezakazují, ale poskytují řediteli 
možnost upravit si problematiku podává-
ní léků dětem pomocí směrnice – školního 
řádu.

Ve většině mateřských škol je podává-
ní volně prodejných léků zakázáno. A to 
z jednoduchého důvodu – i na volně pro-
dejný lék, který je opakovaně podáván, 
může vzniknout alergická reakce.

V případě, že dítě trpí závažným chro-
nickým onemocněním nebo je ohroženo 
na základě diagnózy akutním stavem vy-
žadujícím bezprostřední podání život za-
chraňujícího léku, je možné lék podávat 
pouze na základě žádosti zákonného zá-
stupce s doplňující zprávou ošetřujícího 
lékaře a poučením pedagogů, kteří sou-
hlasí s jeho podáváním.
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APLIKACE DO BĚŽNÉ PRAXE V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Volně prodejné léky, i když je donese 

zákonný zástupce, dětem zásadně nepo-
dáváme. Mateřská škola není zdravotnické 
zařízení!

Pokud dítě potřebuje pravidelně po-
dávaný lék na chronické onemocnění 
nebo v rámci první pomoci, pak volíme 
následující postup:

Požadujeme od rodiče oficiální písem-
nou žádost o podávání léku s potvrze-
ním od lékaře. 
Vzor žádosti najdete v příloze 4.
Na základě podané žádosti posoudí-
me, zda je v „silách“ mateřské školy lék 
podávat, a oficiální písemnou cestou 
zákonnému zástupci žádost schválí-
me, nebo zamítneme. 
V případě zamítnutí si je zákonný zá-
stupce povinen zajistit podání léku 
sám. V případě zamítnutí podávání 
léků první pomoci je mateřská škola 
povinna volat rychlou lékařskou po-
moc.
Pokud jsme s žádostí zákonného zá-
stupce souhlasili, je nutné, aby byl 
vytvořen záznam o tom, jakým způso-
bem a při jakých příznacích je nutné 
lék dítěti podat. Dokument může být 
oficiálně nazván „Záznam/protokol  
o podávání léku a pověření osob/y 
k podávání léku“ (vzor protokolu viz  
v příloze 5).

V případě, že mateřská škola souhla-
sila s pravidelným podáváním léku 
dítěti, je z právního hlediska vhodné, 
aby pravidelné podávání léku dítě-
ti bylo zaznamenáváno i s podpisem 
pedagoga, který jej podal, ve zvlášt-
ním záznamovém archu!
V případě podávání léků první pomo-
ci s přivoláním zdravotnické záchran-
né služby nebo telefonickou asistencí 
záchranné služby stačí provést zápis 
do knihy úrazů.
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ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE PODÁ MATEŘSKÉ ŠKOLE OFICIÁLNÍ PÍSEMNOU ŽÁDOST O PODÁVÁNÍ LÉKU 
s předložením LÉKAŘSKÉ ZPRÁVY, která tuto skutečnost potvrzuje.

Mateřská škola PÍSEMNĚ NA ŽÁDOST ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE ODPOVÍ.

SOUHLASNÉ STANOVISKO
MŠ SOUHLASÍ S PODÁVÁNÍM LÉKU.

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE OSOBNĚ PŘI PŘEDÁNÍ 
LÉKU NÁLEŽITĚ ÚSTNĚ POUČÍ PEDAGOGICKÉ 

PRACOVNÍKY O ZPŮSOBU PODÁNÍ LÉKU  
A PÍSEMNĚ NA MÍSTĚ SEPÍŠOU PROTOKOL  

O PODÁVÁNÍ LÉKU.

ODMÍTAVÉ STANOVISKO
MŠ NESOUHLASÍ S PODÁVÁNÍM LÉKU.

(MŠ má právo nesouhlasit s podáváním léků.)

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE SI PODÁVÁNÍ LÉKU MUSÍ 
ZAJISTIT SÁM.

Pro přehled uvádíme postup v tabulce
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DOPORUČENÍ K PODÁVÁNÍ LÉKŮ PRVNÍ POMOCI
Pokud jde o podávání léků první pomo-

ci (na zastavení těžké alergické reakce, 
na astma bronchiale, při epileptickém zá-
chvatu, febrilních křečích aj.), berte vždy 
v úvahu, že půjde o náhlý stav s celou řa-
dou příznaků, které nemusí být vždy pod-
le učebnice, navíc se můžete v této situaci 
ocitnout poprvé a nutno podotknout, že 
za vámi bude stát ještě skupina dětí, kte-
ré se s touto situací také nesetkaly, začnou 
panikařit a to při řešení život ohrožujícího 
stavu u dítěte nepomůže, ba naopak.

Může se pak snadno stát, že lék podá-
te neadekvátně, přitom jste ale souhlasili 
v protokolu, že jej podáte. Zde se můžete 
dostat do problému.

Proto doporučujeme do protokolu na-
psat větu a seznámit s tím důrazně zá-
konného zástupce: „V PŘÍPADĚ, ŽE SI 

POVĚŘENÁ OSOBA NENÍ JISTÁ PODÁNÍM 
LÉKU PRVNÍ POMOCI, VOLÁ VŽDY PRVNĚ 
ZÁCHRANNOU SLUŽBU, KTERÁ ZHOD-
NOTÍ ZÁVAŽNOST SITUACE, PORADÍ  
A SLOVNĚ POVEDE POVĚŘENOU OSOBU 
KE SPRÁVNÉ APLIKACI LÉKU PRVNÍ PO-
MOCI.“

Záchranná služba je kompetentní v tom-
to případě poradit postup, rozhovor se na-
hrává a vy máte jistotu, že jste neudělali 
chybu. Dispečink záchranné služby v tom-
to případě přebírá odpovědnost za podání 
léků.

Chráníte tím sami sebe před případným 
pochybením nebo neadekvátním podá-
ním léku a zároveň dítě před komplika-
cemi v souvislosti s probíhajícím akutním 
stavem.
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2.1
ZÁSADY ÚSPĚŠNÉ KOMUNIKACE S RODIČEM  

V OBLASTI ZDRAVÍ A NEMOCI
Komunikace s rodiči v oblasti zdraví je-

jich dítěte je velmi složitá a náročná zále-
žitost. Často je nepříjemná pro obě strany. 
Z pohledu zákonného zástupce jde o vel-
mi osobní záležitost, z pohledu pedagoga 
zase o otázku ochrany zdraví ostatních 
dětí v kolektivu i osobního zdraví.

V této části uvádíme jednoduché zása-
dy komunikace se zákonným zástupcem  
a zároveň osvědčené věty, které na zákon-
né zástupce ve většině případů platí.

Jednoduché zásady komunikace, které 
se naučte používat: 

Vždy mluvím jasně a srozumitelně tak, 
aby mě zákonný zástupce pochopil. 
Hovořím přímo (nechodím zbytečně 
„okolo“ problému).
Nenechám se znejistit řečmi zákon-
ných zástupců typu: „Já ale musím 
být v práci. Jinde ve školkách děti s rý-
mou… bez problémů berou. Vždyť mu 
nic není. To má takhle běžně.“
Musí ze mě vyzařovat sebevědomí – 
já jsem odborník a vím, o čem mluvím, 
znám zákony, které se vztahují k pro-
blematice nemocnosti dětí v mateřské 
škole.
Nikdy si nehraji na doktora, to zna-
mená, že nikdy nesděluji zákonným 
zástupcům diagnózu nemoci, kterou si 
myslím, že dítě trpí, ale věcně popíšu 
příznaky. 

Například: „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 se-
známeni.“
Když nemocné dítě předávám zákon-
nému zástupci, nikdy mu nesděluji, 
že má dítě přijít zpět do kolektivu, až 
bude bez příznaků nemoci.
Proč to nedělat? Protože pro někte-
ré zákonné zástupce tato informace 
znamená, že dítěti podají léky, utlumí 
příznaky nemoci a přivedou je do ko-
lektivu druhý den. 
Proto rodiči sdělujeme: 
„Dítě přijmeme opět do kolektivu, 
až bude zcela doléčené, s ukončenou 
léčbou.“
Všichni v kolektivu táhneme za jeden 
provaz. Zákonný zástupce musí vědět, 
že stejný přístup mají všechny učitelky 
ve třídě i vedení školy. 
Pokud je zákonný zástupce rozčilený, 
opakovaně nerespektuje nařízení, je 
na místě, aby vás podpořilo vedení 
mateřské školy a se zákonným zástup-
cem důrazně promluvilo. 
Používáme tedy věty: „V případě, že 
nehodláte respektovat naše sdělení, 
přivolám vedoucí paní učitelku/paní 
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ředitelku/pana ředitele, který/která 
vám situaci ještě jednou vysvětlí.“
Pokud chci, aby zákonní zástupci do-
držovali nařízení, které se týká zdra-
ví a nemoci dětí, musím je náležitě 
na začátku roku poučit! Podrobně  
a důrazně! Pokud si nejsme jistí, po-
zveme si odborníka, který rodiče krát-
ce, ale efektivně poučí. (Zdůrazňuje-
me, že odborník musí školku podpořit, 
proto by měl mít znalosti jak medicín-
ské, tak právní – školský zákon.) 
Zákonného zástupce kontaktujeme 
ihned, jakmile máme podezření na 
infekční onemocnění u dítěte. Neče-
káme až do odpoledne, kdy si je vy-
zvedne, tím snižujeme svou autoritu.
Naopak pokud zavoláme ihned a trvá-
me na okamžitém přesunu dítěte do 
domácího léčení, autoritu si zvyšuje-

me (viz kapitolu 1.1 Právní předpisy tý-
kající se bezpečnosti a ochrany zdraví 
dětí při vzdělávání, resp. nemoci dítě-
te).
Do telefonu po oslovení říkáme: „Vaše 
dítě má … … (jmenovitě příznaky – 
průjem, zvrací), prosíme, abyste si pro 
ně neprodleně přijeli.“ 
Pokud se zákonný zástupce vymlou-
vá, že pro dítě nemůže přijet okamžitě 
nebo je pro něj obtížné z pracovního 
hlediska přijet pro dítě v co nejkratším 
čase, upozorněte ho, že za sebe může 
poslat určenou zletilou osobu, která 
dítě z mateřské školy vyzvedne a za-
bezpečí.
Při předávání dítěte zákonnému zá-
stupci mu nezapomeňte sdělit, že 
dítě se může vrátit do kolektivu až po 
ukončené léčbě.
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2.2
ZÁSADY SPOLUPRÁCE KOLEKTIVU MATEŘSKÉ 

ŠKOLY V OBLASTI ZDRAVÍ A NEMOCI U DĚTÍ V MŠ
Spolupráce a koordinace pedagogických 

pracovníků s vedením mateřské školy je 
zásadní. V případě, že spolu kolektiv není 
domluvený a nespolupracuje, případně jej 
vedení nepodpoří, je celá snaha zbytečná. 
Zde uvádíme základní zásady spolupráce 
kolektivu v oblasti zdraví a nemoci u dětí 
v MŠ.

Nastudujte si a mějte všichni pedago-
gové a vedení mateřské školy přehled 
o ustanoveních týkajících se ochra-
ny zdraví dětí v zákonech: § 29 odst.  
2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškol-
ním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (škol-
ský zákon), dále § 7 odst. 3 zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejí-
cích zákonů, a v zákoně č. 89/2012 Sb., 
občanském zákoníku.
Upravte si školní řád tak, aby v něm 
bylo jasně stanoveno, s jakými přízna-
ky nemoci nebude dítě do mateřské 
školky přijato, případně bude vylou-
čeno z kolektivu, pokud se objeví pří-
znaky během dne. Konkrétně, srozu-
mitelně a jasně (viz vzor školního řádu 
v příloze publikace).
Nezapomínejte, že celý kolektiv ma-
teřské školy musí „táhnout za jeden 
provaz“! Jakmile jedna kolegyně/ko-
lega bude nedůsledná/ý, nebude mož-
né situaci zvládnout. 

Důležité je si domluvit jednotný po-
stup komunikace se zákonným zá-
stupcem v případě zjištění příznaků 
infekčního onemocnění.
Velmi důležité je také, aby ředitel/ře-
ditelka mateřské školy vždy stál(a) 
za svými podřízenými a podržel(a) je 
v případě, že dojde ke konfliktu se zá-
konným zástupcem. Doporučujeme 
volit fráze jako: „Naši pedagogové jsou 
kompetentní k tomu, aby v případě 
zjevných příznaků potenciálně infekč-
ního onemocnění dítě vyloučili z ko-
lektivu a zamezili tak dalšímu možné-
mu kolektivnímu šíření nemoci.“
Pokud opravdu chcete, aby zákonní 
zástupci dodržovali stanovená pra-
vidla, musíte je s nimi detailně se-
známit. Proto se dobře připravte na 
první informační schůzku s rodiči, kde 
budete podrobně probírat stanovená 
pravidla v oblasti zdraví a nemoci dětí. 
Mimo příznaky onemocnění, se kte-
rými dítě nebude přijato do mateřské 
školy nebo bude v průběhu dne vylou-
čeno, pokud se objeví, jim zdůrazněte 
nutnost aktuálního telefonního kon-
taktu na zákonného zástupce, na kte-
rý se vždy dovoláte.
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3
IMUNITA DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU  

– JAK ČASTO JE BĚŽNĚ DÍTĚ V MATEŘSKÉ 
ŠKOLE NEMOCNÉ A KDY UŽ JE NUTNÉ SE  

NAD NEMOCNOSTÍ POZASTAVIT?
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ÚVOD
Imunita je zjednodušeně řečeno náš ob-

ranný systém, který je určen k boji s infek-
cemi a k ochraně organismu před cizoro-
dými buňkami. Imunitní systém je velmi 
inteligentní a zároveň složitý. Je rozptý-
lený po celém organismu, má schopnost 
vzájemně spolupracovat, poznávat a lik-
vidovat cizorodé buňky, molekuly a tkáně. 
V komplexu je tedy hlavní úlohou imunit-
ního systému udržení rovnováhy vnitřní-
ho prostředí organismu a s tím spojená 
ochrana před vnějšími a vnitřními vlivy. 
Následkem porušení této rovnováhy mo-
hou být častější onemocnění spojená se 
sníženou funkcí imunitního systému, příp. 
onemocnění spojená s přehnanou reakcí 
imunitního systému (například alergie).

Imunita dítěte se vyvíjí již během těho-
tenství. Postupně se vytváří u dítěte jed-
notlivé složky nespecifické a specifické 
imunity, které se po narození dále rozvíjejí.

VYSVĚTLENÍ:
NESPECIFICKÁ IMUNITA – je vrozená, při-
rozená, vývojově starší. Její podstatou je 
rychlá reakce na podnět. Nevytváří se imu-
nologická paměť.
SPECIFICKÁ IMUNITA – je získaná, adaptiv-
ní, vývojově mladší. Tato imunita se akti-
vuje až po setkání s konkrétním podnětem  
a k úplnému rozvoji odpovědi dochází za 
několik dní až týdnů. Vytvoří se imunolo-
gická paměť.

Vzhledem k tomu, že imunitní systém se 
v průběhu života stále vyvíjí, je jasné, že 
dětský imunitní systém není zcela zralý,  
a tím pádem jsou malé děti náchylnější 
k infekcím.

Cílem této krátké kapitoly ale není po-
drobný popis imunitních reakcí, bylo by to 
zbytečně složité a ani nám o to nejde. Po 
přečtení kapitoly budete především vědět, 
jak často je obvykle dítě předškolního věku 
nemocné a kdy už je nutné se nad četností 
chorob pozastavit.
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3.1 

BĚŽNÁ ČETNOST INFEKCÍ 
DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Jak již bylo napsáno v úvodu, dítě ještě 
nemá zcela zralou imunitu, a proto je ná-
chylnější k infekcím. Nezralost imunity se 
projevuje zvýšenou frekvencí infekcí, hlav-
ně v případě, kdy se nachází v prostředí 
s vyšším výskytem mikroorganismů – tedy 
v dětském kolektivu (mateřské škole) nebo 
v blízkosti často nemocného staršího sou-
rozence. Častější výskyt onemocnění 
však ještě neznamená, že má dítě naru-
šenou imunitu!

Mezi běžné, často se vyskytující choroby 
dětského věku patří respirační onemoc-
nění, tedy onemocnění dýchacích cest, 
zejména horních. Statisticky 6–10 % dětí 
před dosažením 6. roku věku trpí opakova-
ně infekcemi dýchacích cest, přičemž jsou 
rozeznávány dva vrcholy výskytu.

První vrchol opakovaného výskytu one-
mocnění dýchacích cest je ve věku 6–12 
měsíců po narození, a to hlavně z toho dů-
vodu, že dítě spotřebovalo ochranné proti-
látky od matky, které získalo před naroze-
ním, ale ještě se zcela nerozvinula tvorba 
vlastních protilátek. Druhý vrchol nastává 
po zařazení dítěte do kolektivu, tedy do 
mateřské školy. Zde je důvodem vyšší kon-
centrace patogenů ve skupině.

Jaká je tedy běžná, „fyziologická“ cho-
robnost dítěte?

U mladších dětí od 1 roku do 5 let je to 
3–10 epizod infekcí dýchacích cest s leh-
čím průběhem, zejména v chladnějších 
měsících roku.

U starších dětí od 6 do 12 let věku jde  
o 2–4 epizody infekcí dýchacích cest s leh-
čím průběhem, stejně jako u mladších dětí 
v chladnějších měsících roku.
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3.2
KDY UŽ SE ZVAŽUJE, 

ŽE MŮŽE JÍT O PORUCHU IMUNITY?
To, že je dítě předškolního věku častě-

ji nemocné, je již jasné, ale kdy už to není 
úplně fyziologické a zvažuje se, že může jít 
o poruchu imunitního systému? Jde o ně-
kolik faktorů:

 charakter infekcí (pokud jsou infekce 
vážnější, s vysokými teplotami a celko-
vým zhoršením stavu dítěte),

 délku trvání infekce (pokud trvají více 
dní a jen pomalu dochází ke zlepšení),

 vznik komplikací (například chronický 
zánět vedlejších nosních dutin, perfora-
ce bubínku při zánětu středního ucha),

 druh vyvolávajícího mikroorganismu 
(vážnější jsou nálezy neobvyklých bakte-
rií nebo mikroorganismů, které u dítěte 
s dobře fungujícím imunitním systémem 
nejsou schopné vyvolat onemocnění),

 odpověď organismu na antibiotika  
a další léčbu (opět jsou vážnější ty, které 
špatně reagují na podávanou léčbu a ani 
přes podávání antibiotické terapie nedo-
chází k ústupu příznaků).

V tomto případě je již dítě na základě 
doporučení pediatra předáno k podrob-
nějšímu vyšetření dětským imunologem.

STRUČNĚ A JEDNODUŠE SHRNUTO 
– KDY JIŽ MŮŽE JÍT O PORUCHU 
IMUNITY?

10 a více infekcí dýchacího systému 
v průběhu 12 měsíců.

2 a více zápalů plic za 12 měsíců.

2 a více těžších zánětů vedlejších nos-
ních dutin za 12 měsíců.

Rozsáhlá kvasinková onemocnění 
kůže a sliznic u dětí nad 1 rok věku.

Neprospívání, průjem.

Literatura:
LEBL, Jan. Klinická pediatrie. 2. vyd. Praha: Galén, 2014. ISBN 978-80-7492-131-5.
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Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. ISBN 80-244-1477-5.
STITES, Daniel P. a Abba I. TERR. Základní a klinická imunologie. Praha: Victoria Publishing, 1994. 
ISBN 80-85605-37-6.
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4
AKUTNÍ RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ 

U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
ÚVOD

Infekce respiračního traktu (dýchacích 
cest) patří mezi nejčastější infekční one-
mocnění u dětí v předškolním věku a zá-
roveň i nejproblematičtější co se týká 
docházky do mateřské školy, protože stá-
le panuje obecný špatný názor, že one-
mocnění dýchacích cest je banální a není 
nakažlivé. Opak je ale pravdou. Infekční 
onemocnění dýchacích cest bude probrá-
no velmi podrobně právě z tohoto důvodu.

INFEKCE DÝCHACÍCH CEST DĚLÍME NA:
 Infekce horních cest dýchacích, které 

jsou u dětí předškolního věku velmi časté.
 Infekce dolních cest dýchacích, které 

vznikají běžně jako komplikace infekce 
horních cest dýchacích.

Děti do šesti let věku prodělají v průměru 
3–10 respiračních infekcí za rok. Ty, které 
navštěvují předškolní vzdělávání, tedy ko-
lektivní zařízení, mají až dvakrát více infekcí 
dýchacích cest než děti, které v tomto věku 
takové zařízení nenavštěvují. Infekce se 
častěji objevují v chladných měsících roku, 
protože děti pobývají více v uzavřeném pro-
storu než venku, tudíž je přenos snadnější  
a rychlejší. 

Protože v mateřské škole se pedagog  
u dětí častěji setká s infekcí horních cest 
dýchacích, budeme se věnovat detailně 
této problematice s návazností na nejčas-
tější komplikace onemocnění horních cest 
dýchacích.
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4.1
INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ HORNÍCH CEST 

DÝCHACÍCH
ANATOMICKY DO HORNÍCH CEST 
DÝCHACÍCH PATŘÍ:

 dutina nosní,
 vedlejší nosní dutiny,
 hltan (dělí se na 3 části – horní nosohl-

tan, střední ústní část hltanu, která se 
otevírá do dutiny ústní, a dolní hrtano-
vou část hltanu, která se nachází na roz-
hraní hrtanu a jícnu).

ČÍM JE INFEKCE HORNÍCH CEST 
DÝCHACÍCH ZPŮSOBENA A JAK SE 
PŘENÁŠÍ?

Vyvolavatelem infekce jsou viry a bakte-
rie. 

Vysvětleno laicky – onemocnění horních 
cest dýchacích v prvopočátku způsobí 
s největší pravděpodobností virus a dru-
hotně se může přidat i infekce bakterií. Je 
to dáno oslabením, zapříčiněným virovou 
nákazou. Bakterie je pak zodpovědná do 
velké míry za komplikace onemocnění 
horních cest dýchacích.
NEJČASTĚJŠÍ DRUHY VIRŮ, KTERÉ JSOU ZOD-
POVĚDNÉ ZA RESPIRAČNÍ INFEKCE:

 rinoviry,
 viry parainfluenzy,
 koronaviry,
 adenoviry,
 viry chřipky.

Tyto viry v populaci kolují po celý rok, ov-
šem ve zvýšené míře se vyskytují od října 
do března.
K ŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ HORNÍCH CEST DÝ-
CHACÍCH DOCHÁZÍ DVĚMA ZPŮSOBY:

Přímou cestou, tedy vzduchem po-
mocí kapének při kýchání, kašli nebo 
mluvení. (Kapénky běžně při kýchání 
a kašli „doletí“ do vzdálenosti 1–1,5 
metru. Šíření infekce touto cestou je 
závislé na velikosti kapének. Obecně 
lze říci, že čím menší je kapénka, tím 
déle vydrží ve vzduchu. Větší kapénky 
klesají k zemi, vysychají a tvoří kon-
taminovaný prach, který může osoba 
vdechnout, nebo se může dostat do 
organismu nepřímo – fyzickým kon-
taktem).
Nepřímou cestou nákazy jsou kon-
taminované předměty nebo ruce, na 
kterých viry ulpívají. 

Vstupní branou infekce je sliznice 
nosu a oční spojivky.

Nyní si objasníme jednotlivé příznaky in-
fekce horních cest dýchacích v závislosti 
na jednotlivých postižených částech hor-
ních cest dýchacích.

Je třeba zdůraznit, že ne všechny infek-
ce horních cest dýchacích musí doprová-
zet zvýšená tělesná teplota nebo horeč-
ka.
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Proto jsou výmluvy některých zákon-
ných zástupců typu: „Má rýmu a kašle, 
ale nemá horečku nebo zvýšenou těles-
nou teplotu,“ naprosto zcestné.

TĚLESNÁ TEPLOTA

33,9 A MÉNĚ ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ STAV

34–35,9 NÍZKÁ TĚLESNÁ TEPLOTA – PODCHLAZENÍ

36–36,9 NORMÁLNÍ TĚLESNÁ TEPLOTA

37–37,9 ZVÝŠENÁ TĚLESNÁ TEPLOTA

38–39,9 HOREČKA

40–41,9 VYSOKÁ HOREČKA

42 ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ STAV

V tabulce 1 najdete rozdělení tělesné teploty

JEDNOTLIVÉ PŘÍZNAKY INFEKCE HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH 
PODLE ZASAŽENÉ ANATOMICKÉ ČÁSTI

RINOSINUSITIDA A RINOFARYNGITIDA (LAICKY „NACHLAZENÍ“)
Jde o zánět v dutině nosní a vedlejších 

nosních dutinách (rinosinusitis) nebo  
o zánět v dutině nosní, horní části hltanu 
(nosohltanu) a střední (ústní) části no-
sohltanu (rinofaryngitis). Často je tento 
stav označován jako prosté „nachlazení“ 
bez infekčního charakteru, ale to je pouze 
laická představa. 

„Nachlazení“ je akutní nakažlivé one-
mocnění, jehož vyvolavatelem jsou respi-
rační viry (viz nejčastější druhy virů). Inku-
bační doba onemocnění je 2–5 dní.

I když je inkubační doba krátká, ma-
ximální vylučování viru může být až  
7 dní, u menších dětí, kojenců a batolat 
i další dva týdny! To znamená, že po ce-
lou dobu je dítě infekční pro ostatní!

Vyvolavatelem rinosinusitidy a rinofaryn- 
gitidy může být v počátku také bakterie, 
příp. dojde v průběhu virové nákazy k ná-
sledné bakteriální infekci. Laická veřejnost 
si zvykla používat název „hnisavá rýma“ 
nebo také „zelená rýma“. 
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PŘÍZNAKY VIROVÉ (BÍLÉ) RÝMY
 Vodnatá sekrece z nosu (průhledný 

hlen tekutého charakteru). Dítěti doslova 
stále teče z nosu.

 Časté kýchání.
 Ucpaný nos (z důvodu zbytnělé sliznice).
 Pocit pálení, lechtání vzadu v nose.
 Dítě může pokašlávat.
 Chrapot.
 Dítě často pije, důvodem je pocit vys- 

chlého krku a škrábání.
 Pálení očí.
 Tělesná teplota je fyziologická, může se 

objevit zvýšená.
 Později se objeví celkové příznaky, jako 

je únava, nechutenství, slabost, bolest 
svalů.

 Po zhruba 3 dnech se z rýmy vodnaté 
stává hustá hlenovitá rýma, která je za-
barvená do bíla.
Celkové příznaky (slabost, malátnost, 

bolest svalů…) v případě klidového režimu 
do 7 dní odezní. Rýma a kašel může přetr-
vávat další 2 týdny.

PŘÍZNAKY BAKTERIÁLNÍ (ZELENÉ) RÝMY
 Hutná barevná sekrece z nosu (hlen 

má obvykle zelenou barvu, v případě, 
že jsou zasaženy i vedlejší nosní dutiny, 
může být lehce do hněda).

 Ucpaný nos (nejen z důvodu zbytnělé 
sliznice, ale často také z důvodu „ucpá-
ní“ nosu hutným hlenem, který dítě ne-
dokáže nebo neumí vysmrkat).

 Vlhký kašel (s vykašláváním hlenu, kte-
rý stéká do nosohltanu).

 Zvýšená tělesná teplota, v případě 

komplikací (postižení vedlejších nosních 
dutin, zánětu středního ucha, zánětu 
průdušek) horečka. U opakovaných bak-
teriálních rým může být teplota zcela 
běžná, fyziologická.

 Huhňání.
 Dítě může hůře slyšet, protože se hutný 

hlen dostane do Eustachovy trubice, kte-
rá spojuje nosohltan a dutinu středního 
ucha. 

 Projevují se celkové příznaky, jako je 
únava, slabost, malátnost, nechutenství.
Viry a bakterie mohou postihnout i dal-

ší části horních cest dýchacích. Buď dojde 
k postižení infekcí dalších částí horních 
cest dýchacích jako k primárnímu one-
mocnění, nebo jako ke komplikaci již pro-
bíhajícího infekčního onemocnění, nejčas-
těji „nachlazení“.

JAK PROBÍHÁ LÉČBA RINOSINUSITIDY A RINO-
FARYNGITIDY?

U virového původce je léčba pouze 
symptomatologická, to znamená, že se 
tlumí příznaky onemocnění.

Obvykle jde o nasazení léků na snížení 
tělesné teploty, tedy antipyretik (Pana-
dol, Paralen, Ibalgin, Nurofen), dále kapek 
na zprůchodnění dýchacích cest (Nasivin, 
Olynth, mořská voda a další), kapek na 
kašel (na suchý jsou podávána antitusika, 
na vlhký mukolytika k usnadnění vykašlá-
vání). Dítě by mělo mít dostatek tekutin, 
ideálně ve vlažné podobě. Doporučuje se 
podávat ve zvýšené míře vitamíny v podo-
bě ovoce. 

Rodiče by také měli dbát u dítěte na in-
tenzivní vysmrkávání. Poslední dobou je 
ve školkách vidět trend, že ani větší děti 
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neumí správně smrkat, naopak popotahují 
hlen zpět, čímž mohou vzniknout násled-
né komplikace, protože hlen stagnuje v dý-
chacích cestách.

Velmi důležitý je KLIDOVÝ REŽIM! To ne-
znamená, že by dítě muselo celou dobu le-
žet v posteli a nehýbat se, ale mělo by být 
doma, nechodit ven, nesportovat. Rodič 
by měl volit klidnou variantu her a činnos-
tí, aby nebyl organismus zatěžován. 

Pokud nevzniknou komplikace, není nut-
ná návštěva lékaře. Obvykle dochází k úpl-
nému uzdravení za 7–10 dní.

U bakteriálního původce je návštěva lé-
kaře již nutná!

Mimo symptomatologickou léčbu, kte-
rá je stejná jako u virového původce (viz 
výše), včetně intenzivního vysmrkávání 
a klidového režimu, lékař nasazuje léčbu 
podle klinického nálezu. Nejčastěji lokální 
antibiotické kapky do dutiny nosní (Pamy-
koin, Kanamycin), pokud to stav dítěte vy-
žaduje, nasazuje celková antibiotika.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K ANTIBIOTIC-
KÉ LÉČBĚ – DÍTĚ S ANTIBIOTIKY DO MA-
TEŘSKÉ ŠKOLY NELZE PŘIJMOUT! I když 
je dítě již „zaléčené“, nemá tedy přízna-
ky onemocnění, musí být antibiotika 
kompletně dobrána, aby byl efekt léčby 
100%.

SINUSITIDA (ZÁNĚT VEDLEJŠÍCH NOSNÍCH DUTIN)
Sinusitida je častou komplikací „na-

chlazení“, protože vedlejší nosní dutiny 
obklopují v lebce dutinu nosní. Logicky je 
tedy přestup infekce jednoduchý. Vedlejší 
nosní dutiny jsou spojeny s dutinou nosní 
úzkým vývodem, jsou párové a nacházejí 
se v horní čelisti, v kosti čelní, čichové a klí-
nové.

Zánět vedlejších nosních dutin obvykle 
začíná jako virová rinosinusitida (tedy na-
chlazení), která se druhotně infikuje bak-

terií. Klasickým příznakem je bolest hlavy, 
zejména nad postiženou dutinou, bolest 
postižené dutiny na dotek, která se může 
zhoršovat při předklonu, dále zvýšená tě-
lesná teplota nebo horečka. Dítě může mít 
pocit, že se nemůže vysmrkat.

Mezi další příznaky patří hnisavý výtok 
z nosu, huhňání, kašel, porucha čichu, ztí-
žená nosní průchodnost. 

Léčí se antibiotiky.

TONZILITIDA (ZÁNĚT KRČNÍCH MANDLÍ) A FARYNGITIDA (ZÁNĚT HLTANU)
Zánět krčních mandlí, nebo také angí-

na, a zánět hltanu jsou jedněmi z nejčas-
tějších příčin návštěvy pediatra v před-
školním a školním věku dítěte. 

Příčinou bývají jak viry, tak bakterie. 
Dítě si stěžuje na bolest v krku, má potí-

že s polykáním, zvýšenou tělesnou teplotu 

nebo horečku. Dominují ale celkové pří-
znaky, jako je únava, slabost, malátnost, 
dítě evidentně „není ve své kůži“.

Mimo klidový režim a symptomatologic-
kou léčbu (léčbu příznaků) lékař nasazuje 
dle klinického a laboratorního nálezu anti-
biotika.
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LARYNGITIDA (ZÁNĚT HRTANU)
Zánět hrtanu je infekční onemocnění 

sliznice a okolního prostoru hrtanu. Ten-
to zánět vede k zúžení vnitřního prostoru 
hrtanu a ke zvýšení odporu při dýchání. 

Laryngitida postihuje nejčastěji děti od  
3 měsíců věku do 5 let. Příčinou bývají vět-
šinou viry.

Nástup příznaků bývá velmi rychlý, začí-
nají zpravidla večer nebo v noci, případně 
nad ránem, kdy se dítě budí s dráždivým, 
štěkavým kašlem, stridorem (zvuk slyši-
telný na dálku způsobený zúžením dýcha-
cích cest). Laryngitidě mohou předcházet 
příznaky lehkého „nachlazení“ (počínající 
rýma, lehké pokašlávání). Teplotu může 
mít dítě fyziologickou, zvýšenou, výjimeč-
ně horečku. 

Léčba spočívá v adekvátním poskytnu-
tí první pomoci a následné léčbě. První 

pomoc u zánětu hrtanu poskytuje oby-
čejně rodič dítěte, vzhledem k tomu, kdy 
dochází k nástupu příznaků. Jde zejména  
o chlazení krku studeným obkladem, inha-
laci chladného vzduchu a dle stavu dítěte 
převoz do nemocničního zařízení, případ-
ně přivolání ZZS při promodrávání dítěte, 
dušení. Pokud už jednou došlo u dítěte 
k laryngitidě, jsou zákonní zástupci vyba-
veni speciálními čípky do konečníku, které 
podávají při akutním vzplanutí nemoci.

Vzhledem k tomu, že laryngitidu způ-
sobuje virus, následná léčba bývá pouze 
symptomatologická. Jde zejména o tlu-
mení kašle, podávání antihistaminik, které 
snižují otok hrtanu, a případně analgetik 
k utlumení bolesti krku. Pokud se onemoc-
nění nezkomplikuje následnou bakteriální 
infekcí, bývá léčba dlouhá 7–10 dní. 

EPIGLOTITIDA (ZÁNĚT PŘÍKLOPKY HRTANOVÉ)
Epiglotitida je velmi závažné a rychle se 

rozvíjející onemocnění, které způsobuje 
zúžení vchodu do hrtanu, a tím dušení. 
Jde o život ohrožující stav! Zánět je způ-
soben obvykle bakterií.

Hlavními příznaky epiglotitidy jsou ho-
rečka s celkovou slabostí, malátností, bo-
lest v krku s poruchou polykání (dítě není 
schopné polykat ani sliny, proto mu vyté-
kají volně z úst). Postupně začíná dochá-
zet k dechovým potížím, objevuje se stri-
dor jak při nádechu, tak při výdechu. Dítě 

může mít promodralé rty. Klasickým pří-
znakem je tzv. trojnožka, kdy se dítě brá-
ní položení, sedí nebo se polosedě opírá  
o ruce. Předsunuje dolní čelist, vytahuje 
krk, má pootevřená ústa (vypadá, jako by 
mělo horkou bramboru v ústech). Dítě je 
nápadně klidné, nechce mluvit. Nemusí 
kašlat!

Léčba spočívá v okamžitém přivolá-
ní ZZS! Bez lékařského zásahu jde dítěti  
o život!



32

PŘÍZNAKY OBRAZNĚ A PŘEHLEDNĚ  
– AKUTNÍ RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH

ZVÝŠENÁ TĚLESNÁ TEPLOTA NEBO 
HOREČKA. DÍTĚ MŮŽE MÍT ALE  

I ZCELA FYZIOLOGICKOU TĚLESNOU 
TEPLOTU, TEDY NORMÁLNÍ.

BAREVNÁ – 
ZELENÁ, ŽLUTÁ 
RÝMA, HUSTÁ. 
UCPANÝ NOS. 

HUHŇÁNÍ.

SUCHÝ, DRÁŽDIVÝ KAŠEL, 
PŘÍPADNĚ ŠTĚKAVÝ NEBO 
VLHKÝ S ODKAŠLÁVÁNÍM 
HLENU. POZOR! KAŠEL JE 
INTENZIVNÍ, JE V KLIDOVÉ 

ČINNOSTI!

POCIT TLAKU VE VEDLEJŠÍCH 
NOSNÍCH DUTINÁCH, BOLEST 

HLAVY. DŮVODEM JE SOUČASNÝ 
OTOK PARANASÁLNÍCH DUTIN, 
KTERÉ NAVAZUJÍ NA DUTINU 

NOSNÍ. JAKO KOMPLIKACE 
MŮŽE DOJÍT K NÁSLEDNÉMU 

BAKTERIÁLNÍMU ZÁNĚTU 
A ONEMOCNĚNÍ ZVANÉMU 

SINUSITIDA.

MŮŽE SE PŘIDAT 
ZÁNĚT STŘEDNÍHO 

UCHA, KTERÝ SE 
PROJEVÍ BOLESTÍ 

UCHA, DÍTĚ SE VYHÝBÁ 
HLASITÝM ZVUKŮM, 

NEBO NAOPAK 
NESLYŠÍ, PROTOŽE JE 
STŘEDOUŠÍ OTEKLÉ, 
ZVYŠUJE SE NEKLID 

DÍTĚTE. Z UCHA MŮŽE 
VYTÉKAT HNISAVÝ 

VÝTOK.
BÍLÁ, PRŮHLEDNÁ 
RÝMA PRVNÍ 3 DNY 
ONEMOCNĚNÍ, POTÉ 
ZHOUSTNE, JE HUSTÁ 
HLENOVITÁ, SVĚTLÁ. 

UCPANÝ NOS. ZPOČÁTKU 
DÍTĚTI DOSLOVA „STÁLE 

TEČE Z NOSU“. HUHŇÁNÍ.

POCIT LECHTÁNÍ VZADU 
V NOSE, PÁLENÍ. DÍTĚ 
INTENZIVNĚ KÝCHÁ.

PODRÁŽDĚNÉ 
OČI, PÁLENÍ OČÍ, 
ZAČERVENÁNÍ, 

MŮŽE SE OBJEVIT 
I VÝTOK Z OKA.

POCIT VYSCHLÉHO 
HRDLA, PÁLENÍ VZADU 

V KRKU. DÍTĚ ČASTO 
VYŽADUJE TEKUTINY.

CELKOVÁ SLABOST, ÚNAVA, 
PODRÁŽDĚNOST, MALÁTNOST, 

BOLEST SVALŮ A KLOUBŮ.
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Onemocnění horních cest dýchacích je často označované jako prosté „nachlazení“ 
bez infekčního charakteru, ale to je pouze laická představa. „Nachlazení“ je akutní 
nakažlivé onemocnění, jehož vyvolavatelem jsou respirační viry (viz nejčastější 
druhy virů). Inkubační doba onemocnění je 2–5 dní.

I když je inkubační doba krátká, maximální vylučování viru může být až 7 dní, u men-
ších dětí, kojenců a batolat i další dva týdny! To znamená, že po celou dobu je dítě 
infekční pro ostatní!

SINUSITIDA 

ADENOIDNÍ VEGETACE

TONZILITIDA

EPIGLOTITIDA 

RINOSINUSITIDA, 
RINITIDA, 

RINOFARYNGITIDA,
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4.2
NEJČASTĚJŠÍ KOMPLIKACE 

ONEMOCNĚNÍ HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH
Komplikace akutních infekčních one-

mocnění horních cest dýchacích nejsou 
u dětí předškolního věku nic vzácného. 
Kromě již zmíněného onemocnění vedlej-
ších nosních dutin, laryngitidy, tonzilitidy 

nebo faryngitidy jsou nejčastější akutní 
komplikací otitida, tracheobronchitida  
a z chronických komplikací pak adenoidní 
vegetace. 

OTITIS MEDIA ACUTA (ZÁNĚT STŘEDNÍHO UCHA)
Zánět středního ucha vzniká jako nej-

častější akutní komplikace virového one-
mocnění horních cest dýchacích („na-
chlazení“). Jeden z důvodů této časté 
komplikace je anatomický, protože no-
sohltan je spojen s dutinou středního ucha 
sluchovou trubicí – Eustachovou trubicí 
(to umožňuje vyrovnávání tlaku na obou 
stranách bubínku). Přestup infekce je tedy 
zřejmý.

Nejčastějším patogenem, který způsobí 
onemocnění, je virus, méně pak bakterie.

Statisticky prodělá zánět středního ucha 
1x ročně minimálně 60 % dětí ve věku od 
3 do 7 let. 

Za rizikové faktory, které vedou k čas-
tějším atakám otitidy, jsou považovány:

 Opakované a protrahované záněty hor-
ních cest dýchacích.

 Alergie.
 Nesprávná technika smrkání, případně 

to, že se dítě neumí vůbec vysmrkat.
 Zbytnělá nosohltanová mandle (ade-

noidní vegetace).

 Pasivní kouření.
 Dlouhodobé používání dudlíku.
 Vrozené vady (rozštěp patra aj.).

PŘÍZNAKY
Vzhledem k tomu, že zánět středního 

ucha vzniká nejčastěji jako komplikace 
onemocnění horních cest dýchacích, bývá 
prvním symptomem rýma, „ucpaný nos“. 
Poté nastupují rychle příznaky – bolest 
ucha, zvýšená tělesná teplota (u častěji se 
opakujících zánětů středního ucha být ne-
musí), dítě špatně slyší. 

V mateřské škole si můžete u dítěte všim-
nout také dalších příznaků, které jsou 
typické pro zánět středního ucha. Jde  
o poruchu rovnováhy, dítě se velmi často 
dotýká ucha, ve kterém je zánět, špatně 
reaguje na hlasitý zvuk (zakrývá si ucho) 
nebo neslyší. Je podrážděné, neklidné, 
špatně spí.

Léčba onemocnění je jak místní, tak cel-
ková. Vždy záleží na tom, v jakém stádiu se 
zánět nachází, čím je způsoben a jaké má 
dítě klinické příznaky. 
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Mírné příznaky onemocnění se léčí míst-
ně a symptomatologicky. Místně jsou or-
dinovány ušní kapky, které zmírňují otok 
a tlumí bolest, dále se snižuje tělesná 
teplota. Velký důraz je kladen na správné 
vysmrkávání a hygienu horních cest dý-

chacích. Pokud se stav dítěte po několika 
dnech nezlepšuje (3–4 dny), je ordinována 
celková léčba v podobě antibiotik. V pří-
padě nutnosti provádí ORL lékař tzv. para-
centézu, což je lékařský zákrok, při kterém 
je propíchnut ušní bubínek a odsán hnis. 

AKUTNÍ TRACHEOBRONCHITIDA (AKUTNÍ ZÁNĚT PRŮDUŠNICE A PRŮDUŠEK)
Akutní zánět průdušnice a průdušek je 

ve většině případů způsoben virem, bakte-
riální infekce se vyskytuje druhotně v rám-
ci toho, že sliznice průdušek a průdušnice 
byla již poškozena virem.

PŘÍZNAKY
Mezi příznaky je dominantní kašel, kte-

rý je zpočátku suchý a dráždivý, v průbě-
hu onemocnění se zvyšuje tvorba hlenu  
a kašel se stává vlhkým. Kašel je i v klidové 
činnosti. Dítě může mít pocit pálení a bo-

lesti v oblasti průdušnice, může se objevit 
zvýšená teplota nebo horečka.

Nekomplikovaná tracheobronchitida je 
léčena opět symptomatologicky, důraz 
je kladen zejména na tlumení dráždivého 
kašle, snižování tělesné teploty a klidový 
režim. V případě, že se stav dítěte do ně-
kolika dnů nezlepšuje, ordinuje lékař anti-
biotika.

Při nekomplikovaném průběhu onemoc-
nění je dítě zdravé za 7–10 dní.

ADENOIDNÍ VEGETACE (ZBYTNĚLÁ NOSOHLTANOVÁ MANDLE)
Jako pojem adenoidní vegetace se ozna-

čuje patologické zbytnění nosohltanové 
mandle. Ke zbytnění dochází nejčastěji 
kvůli často se opakujícím rinosinusitidám. 
U dětí v předškolním věku je velmi častá. 
Zbytnělá nosohltanová mandle působí zá-
roveň jako mechanická překážka a je zdro-
jem infektu.

Příznaky zbytnělé nosohltanové man-
dle jsou klinicky zcela jasné:

 Nosní a nosohltanová neprůchodnost –  
děti dýchají ústy, při spánku chrápou, 
může docházet i k apnoickým pauzám 
při spánku (apnoická pauza = zástava 
dechu na několik vteřin).

 Změna hlasu – huhňavost, na kterou 
mohou navazovat další logopedické 
vady.

 Dítě má stále pootevřená ústa, tomuto 
výrazu se říká „facies adenoidea“ (tupý/
hloupý výraz v obličeji).

 Nedoslýchavost. 
 Dítě špatně dýchá, proto může dojít ke 

zploštění hrudníku, kulatým zádům.
 Často je nevyspalé, unavené, nedosta-

tečně prospívá.
 Velmi často je nemocné (opakované zá-

něty středního ucha, bakteriální rinitidy, 
rinosinusitidy, tracheitidy aj.)
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Adenoidní vegetaci diagnostikuje vždy 
ORL lékař na základě klinického vyšetření 
a dalších speciálních metod (audiometrie, 
přední a zadní rinoskopie). Dle výsledků 
vyšetření pak navrhuje léčbu. 

Jednou z nejčastějších a nejefektivněj-
ších metod léčby, která je u nás hojně vy-
užívaná, je chirurgické odstranění nosohl-
tanové mandle při krátkodobé anestezii. 
Tomuto zákroku se říká adenotomie.

V případě, že je zákrok doporučený, ale zá-
konný zástupce vyčkává, volí alternativní 
způsoby, může dojít k poruchám dýchání, 
sluchu, opakovaným závažným infektům 
dýchacích cest a sluchového aparátu, ne-
příznivému vývoji hrudníku a páteře, logo-
pedickým vadám a narušení vývoje obliče-
jového skeletu.

DŮLEŽITÉ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Velmi častým dotazem z řad pedagogic-

kých pracovníků je, za jak dlouho může 
dítě po zákroku – adenotomii přijít do ma-
teřské školy.

Po zákroku je dítě v domácí léčbě mini-
málně 14 dní vzhledem k riziku krvácení. 
Během domácí léčby se aplikují minimálně 
3x denně nosní kapky nebo mořská voda 
do nosní dutiny, příp. jiné dle ordinace lé-
kaře, dále má dítě upravenou stravu, která 
nesmí být horká a tvrdá (jinak může do-
jít ke krvácení), nesmí pobývat na slunci. 
Mimo tato opatření je s dítětem prováděna 
dechová rehabilitace – dítě se musí naučit 
dýchat nosem, upravuje se huhňání. Jsou 
vyloučeny jakékoliv sportovní aktivity.

Po 14 dnech je dítě indikováno na ORL 
kontrolu, kde lékař rozhodne, zda je již 
možné umístění dítěte do mateřské školy 
a návrat k běžným aktivitám.

VZHLEDEM K OPATŘENÍM A MOŽNÉMU 
RIZIKU KRVÁCENÍ, ÚPRAVĚ STRAVY, NE-
MOŽNOSTI POBYTU NA SLUNCI A ZAME-
ZENÍ VZNIKU INFEKCE NENÍ MOŽNÉ, ABY 
BYLO DÍTĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE DŘÍVE 
NEŽ PO 14 DNECH OD PROVEDENÉHO 
ZÁKROKU!
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PŘÍZNAKY OBRAZNĚ A PŘEHLEDNĚ  
– ADENOIDNÍ VEGETACE

FACIES ADENOIDEA 
– HLOUPÝ VÝRAZ 

V OBLIČEJI. NARUŠENÍ 
VÝVOJE OBLIČEJOVÉHO 
SKELETU PŘI ODMÍTÁNÍ 

LÉČBY.

NEPRŮCHODNOST  
NOSNÍ DUTINY  

A NOSOHLTANU, ČASTÉ 
BAKTERIÁLNÍ RÝMY, 

DÍTĚ JE PERMANENTNĚ 
ZAHLENĚNÉ.

DÍTĚ JE 
NEVYSPALÉ, 

UNAVENÉ.

NEDOSLÝCHAVOST, 
ČASTĚJŠÍ EXCESY 

ZÁNĚTU STŘEDNÍHO 
UCHA.

ŠPATNÉ DÝCHÁNÍ, 
ZPLOŠTĚNÍ 
HRUDNÍKU.

KULATÁ ZÁDA, 
ŠPATNÝ POSTOJ.

DÝCHÁNÍ ÚSTY, 
CHRÁPÁNÍ, DECHOVÉ 
PAUZY PŘI SPÁNKU, 

HUHŇÁNÍ.
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SHRNUTÍ PRO PRAXI V MATEŘSKÉ ŠKOLE  
U ONEMOCNĚNÍ HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH

JAKÁ OPATŘENÍ MUSÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA UDĚLAT,  
ABY SE INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH 

DÁLE NEŠÍŘILO?
Oznámit rodičům, nejlépe formou 
obecného oznámení, vyvěšením na 
nástěnku nebo jinou adekvátní meto-
dou, že se v mateřské škole ve zvýše-
né míře objevuje onemocnění horních 
cest dýchacích. 
Dbát důsledně na hygienu rukou  
u dětí, zvláště po vysmrkání.
Upozornit děti, jak si mají správně za-
krýt ústa a nos při kýchání nebo kašli 
(kýchat do oblečení, ne do rukou, ty 
jsou pak zdrojem infekce).
Všímat si počínajících příznaků u ostat-
ních dětí, které docházejí do mateřské 

školy. V případě, že se vyskytnou pří-
znaky u dalšího dítěte, ihned kontak-
tovat jeho zákonné zástupce (správná 
a efektivní komunikace s rodičem, zá-
sady komunikace s rodičem – viz kapi-
tolu 2.1 Zásady úspěšné komunikace 
s rodičem v oblasti zdraví a nemoci).
Častěji větrat prostory, ve kterých se 
děti vyskytují. Častěji stírat povrchy 
běžnými dezinfekčními prostředky. 
Dle možností mateřské školy použít  
i dezinfekční spreje, které jsou určeny 
pro použití do prostoru, likvidují viry 
ve vzduchu.
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5
CHRONICKÁ ONEMOCNĚNÍ DĚTÍ 

PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU, JEJICHŽ PŘÍZNAKY 
JSOU PODOBNÉ AKUTNÍMU RESPIRAČNÍMU 

ONEMOCNĚNÍ – ALERGIE
ÚVOD

Vedle akutních respiračních onemocnění 
jsou chronická onemocnění u dětí před-
školního věku, konkrétně alergie, tématem 
číslo 1, zejména kvůli podobnosti příznaků 
akutních infekcí dýchacího systému.

Alergie se ovšem neomezují jen na pro-
jevy rýmy, zánětu spojivek a kašle, ale jde 
o komplexnější onemocnění, které zahr-
nuje různé reakce organismu s projevem 
na rozdílných tkáních a orgánech. Ačkoliv 
se v mateřské škole nejčastěji setkáváme 
s alergií, která se projevuje v dýchacích 
cestách, pro komplexnost informací se 
zmíníme i o jiných projevech a reakcích.
ALERGICKÝCH REAKCÍ JE CELÁ ŘADA:

Reakce I. typu – atopická (alergie na 
bodnutí hmyzem, potravinové alergie 
nebo astma).
Reakce II. typu – cytotoxická (hemoly-
tická anemie).
Reakce III. typu – imunokomplexová 
(vaskulitidy, artritidy).

ALERGIE MOHOU POSTIHOVAT RŮZNÉ ORGÁNY 
A TKÁNĚ:

 Kůže – kopřivky, ekzémy.
 Oči – záněty spojivek a víček.
 Dýchací cesty – senná rýma, otok hlasi-

vek, zánět průdušek s astmatem, alergic-
ké záněty plic.

 Zažívací trakt – zvracení, průjmy, poru-
chy resorpce, malabsorbční syndrom.

 Krev – anemie (chudokrevnost)
 Oběhový systém – vaskulitidy.
 Ledviny – některé druhy zánětů ledvin.
 Klouby – záněty kloubů.

V publikacích můžeme najít mnoho de-
finic alergie, ale pro praxi je nejvýstižnější 
tato: „Alergie jsou příznaky a onemocnění, 
jejichž příčinou je nadměrná imunitní od-
pověď na antigeny (podněty), které se běž-
ně vyskytují v prostředí. Tyto antigeny jsou 
označovány jako alergeny.“ (Klinická pedi-
atrie, J. Lebl)

Alergenem může být cokoliv, co si doká-
žeme představit. Pyly různých rostlin, ovo-
ce, zelenina, koření, trávy, potraviny, slož-
ky potravin, roztoči, prach, léky a další.
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JAK SE DIAGNOSTIKUJE ALERGIE?

ALERGICKÁ RINOKONJUKTIVITIDA

Vzhledem k tomu, že alergie může být 
způsobena i geneticky, jako první lékař 
stanovuje rodinnou anamnézu, v níž se 
dotazuje na alergické potíže v rodině,  
a osobní anamnézu, ve které zjišťuje, jaké 
příznaky dítě trápí.

Dále se stanovuje diagnóza na základě 
laboratorního vyšetření krve, v níž lékař 
hledá protilátky IgE a další parametry ty-
pické pro přecitlivělost organismu.

V praxi jsou využívány také kožní testy, 
při kterých se na kůži nanese kapka pří-
slušného alergenu a kopíčkem se provede 
drobný vpich do povrchové vrstvy kůže. 
Pokud je test v místě pozitivní, udělá se 
na kůži do 15–20 minut reakce v podobě 
pupenu. Tento pupenec se měří v milime-
trech a posléze hodnotí.

Zde jde o postižení sliznice horních cest 
dýchacích a očních spojivek. Obyčejně se 
vyskytují projevy společně, výjimečně od-
děleně.
PŘÍZNAKY:

Vodnatá hlenová sekrece z dutiny nos-
ní (jako byste otevřeli kohoutek s vodou), 
otok sliznice dutiny nosní (dítě mluví ja-
koby přes nos, má pocit ucpaného nosu). 
Velmi často dochází také k postižení ve-
dlejších nosních dutin. Objevuje se časté 

Lékaři využívají také pomocná vyšetře-
ní, která spočívají zejména v podrobném 
zhodnocení dýchacích cest otorinolaryn- 
gologem (dítě je odesláno na vyšetření 
ORL), při projevech alergie na kůži je dítě 
odesláno na vyšetření dermatologické (ke 
kožnímu lékaři). V určitých případech je 
nutné i rentgenologické vyšetření vedlej-
ších nosních dutin. 

Vzhledem k tomu, že se v mateřské ško-
le nejčastěji setkáme s alergií, která se 
projevuje na sliznici dýchacích cest, spo-
jivkách očí a kůži, probereme si podrob-
něji projevy na těchto orgánech.

U všech alergií, které se vážou na dýchací 
cesty, spojivky a kůži bychom mohli použít 
jednoduché rovnítko – čím blíže je dotyč-
ný alergenu, tím více se objevují příznaky 
alergie. 

kýchání, zejména z toho důvodu, že hlen 
z dutiny nosní zatéká do nosohltanu a tam 
dráždí ke kašli. Dochází k zarudnutí očních 
spojivek, dítě si oči mne rukama, protože 
je sliznice předrážděná. Může docházet 
k výtoku čirého sekretu z oka.

Alergik má v době, kdy trpí akutními pří-
znaky alergie, překrvené sliznice, které 
jsou živnou půdou pro vstup infekce. Proto 
je také možné, že v době akutních přízna-
ků alergie bude dítě častěji nemocné.
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ALERGICKÝ EKZÉM – ATOPICKÁ DERMATITIDA

DŮLEŽITÉ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

DŮLEŽITÉ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

V lékařské terminologii je označován 
také jako atopická dermatitida. Zjednodu-
šeně jde o alergický zánět na kůži. 

Tento alergický zánět na kůži se mění 
podle fáze onemocnění a objevuje se už 
v kojeneckém věku, obvykle mezi 2. a 6. 
měsícem života. Dětská forma ekzému je 
typická pro předškolní věk a často pokra-
čuje i do věku školního. 
PŘÍZNAKY:

Objevují se suchá, zdrsnělá a zarudlá 
místa, zejména na predilekčních místech 

I ALERGIK MŮŽE BÝT NEMOCNÝ AKUT-
NÍM INFEKČNÍM ONEMOCNĚNÍM!

Jak rozeznat, že je dítě alergik již akutně 
infekčně nemocné?

Všímejte si, zda z nosu vytéká místo bílé-
ho a průhledného sekretu zabarvený (bývá 
známkou bakteriálního osídlení sliznice), 

Děti s atopickým ekzémem mají kom-
plexní léčbu. Obvykle se jim tato forma 
alergie diagnostikuje již v kojeneckém 
věku, takže vás rodič při vstupu dítěte do 
mateřské školy má povinnost informovat  
o těchto skutečnostech a přinést potvr-
zení od lékaře, že dítě trpí projevy atopic-
kého ekzému. 

Tím, že mají děti komplexní léčbu, je 
možné, že s vámi bude rodič vyjednávat  
o možnosti vlastního stravování (tedy  
o tom, že si budou nosit vlastní stravu  
a mateřská škola ji pouze ohřeje), protože 

– loketních a podkolenních jamkách, krku, 
prstech, zápěstích, hřbetech rukou. Ekzém 
na těchto místech intenzivně svědí, děti se 
často škrábou a mohou si způsobit pora-
nění kůže. Protože je kůže na predilekčních 
místech velmi suchá, dochází k tvorbě trh-
lin, a tedy i možné infekci a bolesti. Děti mí-
vají minimum projevů ekzému na obličeji. 

Projevy se mohou zhoršovat při zapoce-
ní nebo zvýšené tělesné zátěži, po konzu-
maci citrusů, kořeněných potravin aj.

intenzivního klidového kašle a hlavně 
celkových příznaků, které jsou přítomny 
u infekčních onemocnění, jako je zvýše-
ná tělesná teplota nebo horečka, celková 
únava, malátnost, schvácenost. 

Pokud se tyto příznaky objeví, dítě je po-
sláno do domácí léčby.

určité složky potravy mohou potíže s ek-
zémem zhoršit. Součástí terapie je také 
prevence následné infekce kůže. Můžete 
se setkat se situací, kdy bude rodič trvat 
na tom, že si dítě nesmí hrát na pískovišti 
nebo pracovat s keramickou hlínou a jiný-
mi stavebními materiály. Sice je pro peda-
gogické pracovníky velmi těžké uhlídat, 
aby se dítě nedostalo do kontaktu s ne-
čistotou, ale pro alergika trpícího atopií je 
to nutnost. Mohlo by totiž dojít k tzv. su-
perinfekci bakterií nebo virem a způsobit 
tak rozsáhlé potíže. Mezi ně bychom mohli 
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zařadit impetigo – bakteriální zánět kůže, 
herpes, moluska, bradavice. Rovněž mají 
děti s těmito projevy alergie zakázáno jez-
dit na plavecký výcvik kvůli dezinfekčním 
prostředkům používaným k čištění bazé-
nové vody.

Dále je možné, že si rodič bude přát, aby 
si dítě mylo ruce pouze vodou, ne s použi-
tím mýdla (a už vůbec ne dezinfekčního pří-
pravku), aby nedošlo k podráždění predi-

lekčních míst, většímu svědění a ragádám. 
A jako poslední se nabízí možnost, že 

bude rodič požadovat, aby v průběhu dne 
bylo dítě promazáváno speciálním kré-
mem, který zmírňuje svědění a zarudnutí 
(ať jde pouze o mastný krém, který nemá 
účinnou látku, nebo o kortikoidové masti). 
Zde postupujeme stejně jako u jiných léků 
podávaných v mateřské škole – viz kapitolu 
1.2 Podávání léků dětem v mateřské škole.

ASTMA BRONCHIALE
Průduškové astma je chronické one-

mocnění dýchacích cest charakterizované 
chronickým zánětem průduškové stěny. 

Průduškové astma se velmi často váže 
na atopický ekzém, případně na alergic-
kou rinokonjuktivitidu. Velký vliv má také 
psychika dítěte, zejména u akutního zá-
chvatu astmatu.

Diagnostika astmatu se provádí na zá-
kladě spirometrického vyšetření.
PŘÍZNAKY: 

Astma má několik stupňů závažnosti, 
které se určují podle počtu záchvatů bě-
hem týdne a dne, počtu záchvatů během 
noci a dalších parametrů. Všechny zde 
uvádět nebudeme, protože to není účelem 
publikace.

Mezi základní příznaky patří kašel (u mír-
nějších forem astmatu jde pouze o dráž-
divý kašel při kontaktu s alergenem), dále 
nastupující dušnost, je slyšitelné pískání 
na průduškách. Při akutním stavu se při-
dává zatahování mezižebří a jugula.

Při komplexním zaléčení dítěte jsou pří-
znaky minimální.

Alergie je chronické onemocnění. V případě, že jím dítě trpí, je zákonný zástupce 
povinen přinést písemné potvrzení od lékaře, že dítě trpí chronickým onemocně-
ním. Tento dokument může vydat praktický lékař pro děti a dorost, u kterého je 
dítě evidované a jenž má zprávu od lékaře odborníka, který dítě vyšetřil, nebo jej 
vydá specialista, odborník, ke kterému bylo dítě odesláno. 

Bez tohoto potvrzení bude dítě odesláno k domácímu léčení, protože vykazuje 
příznaky podobné akutnímu respiračnímu onemocnění.
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PŘÍZNAKY OBRAZNĚ A PŘEHLEDNĚ – ALERGIE

ČERVENÉ OČI, BÍLÝ, 
PRŮHLEDNÝ VÝTOK 

Z OKA. OKO MŮŽE BÝT 
CITLIVÉ NA SVĚTLO. DÍTĚ 

SI OKO MŮŽE ČASTĚJI 
MNOUT RUKOU.

BÍLÝ, PRŮHLEDNÝ 
VÝTOK Z NOSU, JE 

INTENZIVNĚJŠÍ, POKUD 
JE DÍTĚ V KONTAKTU 

S ALERGENEM. KÝCHÁNÍ, 
POCIT UCPANÉHO NOSU. 

KAŠEL, ZATAHOVÁNÍ 
MEZIŽEBŘÍ, PÍSKÁNÍ NA 
PRŮDUŠKÁCH, DUŠNOST 

(PŘÍZNAKY AKUTNÍHO 
ASTMATICKÉHO 

ZÁCHVATU).

POCIT LECHTÁNÍ 
V KRKU (DANÝ TÍM, 
ŽE HLEN ZATÉKÁ DO 

NOSOHLTANU).

KAŠEL VLHKÝ, NEBO SUCHÝ, 
ZHORŠUJE SE, POKUD JE DÍTĚ 
V KONTAKTU S ALERGENEM. 

DOCHÁZÍ K NĚMU Z TOHO 
DŮVODU, ŽE HLEN ZATÉKÁ 

Z DUTINY NOSNÍ DO 
NOSOHLTANU A TAM  
DRÁŽDÍ KE KAŠLI. 

SUCHÁ, ZARUDLÁ  
A POPRASKANÁ POKOŽKA. 

DÍTĚ SI MÍSTA ŠKRÁBE, 
PROTOŽE DOCHÁZÍ KE 

SVĚDĚNÍ. Z RAGÁD (TRHLIN) 
MŮŽE PŘI AKUTNÍM 

PRASKNUTÍ VYTÉKAT KREV. 
JDE O TRVALÝ EKZÉM, KTERÝ 

MÁ SVÁ STÁDIA ZHORŠENÍ  
A ZLEPŠENÍ.
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6
AKUTNÍ INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍHO 

TRAKTU U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
ÚVOD

Akutní infekční onemocnění trávicího 
traktu, někdy označované jako gastro-
enteritida, je hned na druhém místě čet-
nosti infekcí u dětí v kolektivu mateřské 
školy. Vyskytuje se nárazově, sezónně. 
Jakmile má infekci jedno dítě v kolektivu, 
lavinovitě se začne šířit dál, nebývají ušet-
řeni ani pedagogové.

Původcem nákazy mohou být jak viry, 
tak bakterie, ojediněle paraziti. Mezi nej-
běžnější viry, které způsobují akutní in-

fekční onemocnění trávicího traktu, patří 
rotaviry a noroviry, z bakterií pak Salmo-
nella, Campylobacter, Escherichia coli. 

Inkubační doba bývá u běžných virů  
a bakterií krátká. U salmonely 6–48 hodin, 
rotavirů 24–78 hodin, Campylobacteru 
2–5 dní. Postup infekce v kolektivu je tedy 
patrný jednoduše – jakmile bude mít dítě 
infekčního původce tohoto onemocnění, 
začnou se objevovat další případy za pár 
hodin, maximálně do několika dní.

ROTAVIRY
Rotaviry jsou celosvětově nejčastější-

mi virovými původci akutních infekčních 
onemocnění trávicího traktu u dětí do  
5 let věku. Typický je pro ně sezónní výskyt, 
zejména v zimních a jarních měsících. Šíří 
se fekálně-orální cestou, ale také kapén-
kami. Vzhledem ke snadnosti šíření mívá 
v kolektivním zařízení onemocnění lavino-

vý efekt. Pro rotaviry je charakteristické, že 
začínají zvracením z plného zdraví, je mož-
ná zvýšená tělesná teplota nebo horečka. 
Zvracení trvá 1–3 dny, poté se začnou při-
dávat vodnaté průjmy (někdy i s hlenem  
a příměsí krve), které trvají 5–8 dní. U to-
hoto onemocnění je velkým rizikem de-
hydratace.



6 Akutní infekční onemocnění trávicího traktu u dětí předškolního věku

45

SALMONELA
Salmonela, resp. bakterie Salmonella 

enterica, způsobuje onemocnění s krát-
kou inkubační dobou. Přenos probíhá pře-
vážně přes kontaminované, nedostatečně 
tepelně zpracované živočišné produkty, 
jako jsou vejce, maso, drůbež, ryby, mlé-
ko. Méně často se přenáší v kolektivu přes 
fekálně kontaminované ruce. Mezi přízna-
ky patří horečka, pocit na zvracení, křeče 
v břiše, zvracení a mnohačetné kašovité až 
vodnaté stolice s typickou zelenou barvou.

Průjem způsobený patogenem salmo-
nely je ošetřujícím lékařem hlášen na KHS 
(krajskou hygienickou stanici), která se za-
měřuje zejména na kontakty nemocného, 
které pracují v potravinářství. Do mateřské 
školy dítě přichází v případě, že je již bez 
příznaků onemocnění a lékař je uschopní. 
Cílené testování se neprovádí. Běžná doba 
léčby salmonely je 7–14 dní dle ordinace lé-
kaře a stavu dítěte.
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6.1
PŘÍZNAKY INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ 

TRÁVICÍHO TRAKTU
Hlavními příznaky infekčního onemoc-

nění trávicího traktu jsou průjem a zvracení.
Zvracení u dítěte pozná každý, není pro-

to potřeba je zdlouhavě popisovat. První 
zvracení bývá obloukem, kdy je vyzvracen 
veškerý žaludeční obsah. U opakovaných 

atak jde o zvracení menšího obsahu a ža-
ludečních šťáv. Největší potíže mají peda-
gogové rozpoznat, zda se u dítěte objevil 
průjem, a je nutné je poslat domů, nebo 
zda jde pouze o reakci na nějakou potra-
vinu.

JAK TEDY POZNAT PRŮJEM A KDY DÍTĚ POSLAT DO DOMÁCÍHO LÉČENÍ?
Podle WHO (Světové zdravotnické organi-

zace) je průjem definován jako stav charak-
terizovaný dvěma nebo více řídkými stolice-
mi denně, nebo i jedinou řídkou stolicí, která 
obsahuje hlen, krev nebo hnis.

Jiná definice označuje za průjem změnu 
frekvence, konzistence, barvy či objemu sto-
lice oproti běžnému stavu u téhož jedince. 

U dětí předškolních je definován průjem 
jako ztráta tekutin stolicí větší než 200 g 
denně nebo řídké vodnaté stolice produko-
vané častěji než třikrát denně.

V mateřské škole rozhodně nebudeme 
vědět, zda dítě ztratilo stolicí větší množ-
ství tekutin než 200 g denně. Není možné 
to ani jakkoliv zjišťovat. 
U IDENTIFIKACE MOŽNÉHO INFEKČNÍHO PRŮ-
JMU SE TEDY ŘÍDÍME NÁSLEDUJÍCÍM:

Vyprazdňovacími zvyklostmi. Některé 
děti chodí na stolici v mateřské škole 
pravidelně několikrát, mají stolici řid-
ší, díky rychlejšímu metabolismu nebo 
stravě, kterou konzumují doma, jiné 
děti se v mateřské škole naopak ne-

vyprazdňují vůbec nebo sporadicky. 
Například u dítěte, které se nechodí 
vyprazdňovat v mateřské škole pravi-
delně nebo vůbec, nám bude podezře-
lá první řídká, vodnatá stolice. U dítěte, 
které se vyprazdňuje pravidelně, bude 
zase neobvyklé, že má nutkání na sto-
lici mimo svůj pravidelný „režim“.
Zápachem. Infekční průjem má velmi 
nepříjemný, hnilobný, štiplavý zápach. 
Je naprosto odlišný od běžného zápa-
chu stolice.
Doprovodnými příznaky – bolest bříš-
ka, nechutenství, odmítání stravy, ná-
padná bledost.

DALŠÍ PŘÍZNAKY, KTERÉ DOPROVÁZEJÍ IN-
FEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍHO TRAKTU:

 Dyspeptické potíže – pocit na zvracení 
(dítě se „nadavuje“), časté říhání, pálení 
žáhy, škytání.

 Křečové bolesti břicha, při kterých se 
dítě zkroutí do klubíčka, nebo vytrvalá 
bolest břicha s lokalizací kolem pupku 
nebo výše směrem k žaludku (děti mají 
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pocit, jako by měly v břiše kámen).
 Celkové příznaky – únava, slabost, ma-

látnost, dítě je bez nálady, může mít zvý-
šenou tělesnou teplotu nebo horečku, 
ale také zcela fyziologickou teplotu.
V případě, že má dítě urputné zvracení  

a průjem, může dojít ke vzniku dehydrata-
ce. Jde o nejčastější komplikaci akutního 
infekčního onemocnění trávicího trak-
tu. K dehydrataci může dojít velmi brzy 
po zjištění příznaků onemocnění. Dětský 
organismus je náchylnější k dehydrataci 
kvůli vyšší metabolické aktivitě, nezralé 
funkci ledvin a malé kompenzační rezervě. 
Obecně platí, že čím menší dítě, tím bývá 
nástup dehydratace rychlejší. Zde nejde  
o dny, ale o hodiny! 
PŘÍZNAKY DEHYDRATACE:

 Suché sliznice, suché rty. Jazyk se do-
slova lepí na patro.

 Pocit žízně.
 Dítě málo močí, množství moči při 

vymočení je velmi malé, moč je tmavá  
a zapáchá.

 Pokožka je bledá, dítě má snížený sva-
lový tonus (prostě leží, musí vyvinout 
značné úsilí, aby vstalo, udává obrov-
skou únavu).

 Bolest hlavy, závrať při pokusu o vzpří-
menou polohu.

 Tmavé kruhy pod očima, v rozvinuté 
fázi dehydratace to vypadá, jako by dítě 
mělo oči vpadlé dovnitř (halonované 
oči).
V případě, že je dítě vláčné, obtížně pro-
buditelné, jako hadrová panenka – volá-
me okamžitě ZZS! Jde o život ohrožující 
stav!
Přibližná doba léčby onemocnění trá-

vicího traktu při dodržení léčebného reži-
mu a bez vzniku komplikací se odvíjí pod-
le typu původce infekce. V průměru jde  
o 7–14 dní. 
V ČEM LÉČBA SPOČÍVÁ? 

Zejména v doplňování tekutin a reali-
mentaci (tedy znovuobnovení střevní fló-
ry) trávicího traktu pomocí postupné šet-
řící diety a podávání probiotik.

DŮLEŽITÉ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Velmi často se stává, že zákonný zástup-

ce „namluví“ pedagogickým pracovníkům, 
že potíže spojené s trávicím traktem má 
dítě kvůli dietní chybě. Lidově se prostě 
přejedlo nebo nevhodně zkombinovalo 
různé druhy potravin. 

TO VÁS JAKO PEDAGOGICKÉHO PRA-
COVNÍKA ALE NEZAJÍMÁ! VY POVAŽUJETE 
JAKÝKOLIV PŘÍZNAK ONEMOCNĚNÍ TRÁVI-
CÍHO TRAKTU ZA INFEKČNÍ A DÍTĚ DO KO-
LEKTIVU NEPŘIJMETE! PROČ?
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PROTOŽE MINIMÁLNÍ DOBA, PO KTEROU DÍTĚ NEMŮŽE BÝT PŘIJATO Z HLEDIS-
KA HYGIENICKO-EPIDEMIOLOGICKÉHO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, JSOU 3 DNY PO 
PRODĚLANÉM PRŮJMU NEBO ZVRACENÍ. 

Znamená to tedy v praxi, že pokud dítě již 24 hodin nezvrací a nemá průjem, 
počítáme od toho ještě 3 dny, kdy je nutné, aby zůstalo v domácí léčbě.

Hledisko epidemiologické znamená, 
že dítě může být infekční ještě v době, 
kdy už nevykazuje příznaky onemocně-
ní trávicího traktu (průměrem 3 dny). 
Hledisko hygienické je vázané v případě 
mateřské školy na nemožnost podávat 
dítěti adekvátní dietní stravu, která 
umožní postupnou realimentaci trávicí-
ho traktu. 

Dítě tedy přichází do mateřské školy zce-
la bez příznaků infekčního onemocnění 
trávicího traktu, již připravené na konzu-
maci běžné stravy podávané v mateřské 
škole.

Dítě je přijato do mateřské školy, teprve jakmile je doléčené. Po odeznění přízna-
ků bude mít nastaven dietní režim. Mateřská škola dietní stravování neposkytuje. 
Dítě musí mít realimentovaný trávicí trakt na běžnou stravu. Z hlediska hygienicko-
-epidemiologického a interních pravidel, tedy školního řádu, je nutné, aby dítě ještě 
3 dny po prodělaném průjmu a zvracení, byť to byla jednodenní záležitost, zůstalo 
v domácím léčení, jelikož mateřská škola není uzpůsobena k podávání dietní stravy.
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PŘÍZNAKY PŘEHLEDNĚ A OBRAZNĚ

JDE AŽ SLYŠET PŘELÉVÁNÍ 
STŘEVNÍHO OBSAHU. LAICKY 
TOMU ŘÍKÁME ŠKROUKÁNÍ 
V BŘIŠE. BOLEST BŘICHA 

LOKALIZOVANÁ OKOLO 
PUPÍKU.

KŘEČOVITÉ BOLESTI 
BŘICHA. DÍTĚ SE ZKROUTÍ 

BOLESTÍ ZEJMÉNA PO 
POZŘENÍ POTRAVY NEBO 

TEKUTIN.

TMAVÉ KRUHY POD OČIMA, 
VYPADAJÍ JAKO BY BYLY 

ZAPADLÉ (ZNÁMKA TĚŽKÉ 
DEHYDRATACE).

ZVÝŠENÁ TĚLESNÁ 
TEPLOTA NEBO HOREČKA. 

DÍTĚ MŮŽE MÍT I ZCELA 
FYZIOLOGICKOU TĚLESNOU 
TEPLOTU, TEDY NORMÁLNÍ. 

BOLEST HLAVY (ZPŮSOBENÁ 
DEHYDRATACÍ).

ŘÍDKÝ AŽ VODNATÝ 
PRŮJEM. MŮŽE SE OBJEVIT 
PŘÍMĚS HLENU, PŘÍPADNĚ 

KRVE. STOLICE VELMI 
NEPŘÍJEMNĚ ZAPÁCHÁ. 

JDE O HNILOBNÝ, ŠTIPLAVÝ 
ZÁPACH. POZNÁMKA: NELZE 

URČIT PŘESNÝ POČET 
PRŮJMOVITÝCH STOLIC,  

O KTERÝCH LZE ŘÍCI, ŽE JDE  
O INFEKČNÍ PRŮJEM. JE 

NUTNÉ SLEDOVAT PŘÍZNAKY 
JAKO CELEK.

SUCHÝ JAZYK, SUCHÉ RTY, 
POCIT ŽÍZNĚ – ZNÁMKA 

DEHYDRATACE.

DYSPEPTICKÉ POTÍŽE 
– VELMI ČASTÉ ŘÍHÁNÍ, 

PÁLENÍ ŽÁHY. POCIT 
NA ZVRACENÍ. DÍTĚ SE 

„NADAVUJE“.

SCHVÁCENOST, 
ÚNAVA, MALÁTNOST. 
DÍTĚ DOSLOVA NENÍ 

VE SVÉ KŮŽI.

NECHUTENSTVÍ, 
ODMÍTÁNÍ STRAVY  

A TEKUTIN. ZVRACENÍ 
OBLOUKEM.
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SHRNUTÍ PRO PRAXI V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
U ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍHO TRAKTU 

JAKÁ OPATŘENÍ MUSÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA UDĚLAT, ABY SE 
INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍHO TRAKTU DÁLE NEŠÍŘILO?

Podat zákonným zástupcům zprávu, 
nejlépe formou obecného oznámení, 
vyvěšením na nástěnku nebo jinou 
adekvátní metodou, že se v mateřské 
škole objevilo infekční onemocnění 
trávicího traktu. 
Dbát důsledně na hygienu rukou  
u dětí, zejména po použití toalety, po 
příchodu z venku a před konzumací 
stravy.
Všímat si počínajících příznaků infekč-
ního onemocnění trávicího traktu  
u ostatních dětí, které byly v kontak-
tu s nemocným dítětem. V případě, že 
se vyskytnou příznaky u dalšího dítě-
te, ihned kontaktovat jeho zákonné 
zástupce (správná a efektivní komu-
nikace s rodičem, zásady komunika-
ce s rodičem – viz kapitolu 2.1 Zásady 

úspěšné komunikace s rodičem v ob-
lasti zdraví a nemoci).
V případě výskytu závažnější formy 
infekčního onemocnění a jejího vět-
šího rozšíření v kolektivu (salmonela) 
se řídit pokyny příslušné krajské hy-
gienické stanice, která tato onemoc-
nění eviduje a v nutných případech 
vás informuje o postupu.
Do mateřské školy přijímáme pouze 
děti, které jsou doléčené, v případě 
méně závažného infekčního onemoc-
nění trávicího traktu můžeme dítě 
přijmout až po 3 dnech, kdy již nemá 
průjem, zvracení a má realimento-
vaný trávicí trakt na běžnou stravu 
v mateřské škole.
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7
NEJČASTĚJŠÍ AKUTNÍ INFEKČNÍ 

ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU 
DOPROVÁZENÁ VYRÁŽKOU

ÚVOD
Infekční onemocnění doprovázená vy-

rážkou se u dětí předškolního věku vysky-
tují poměrně často. Jsou způsobena jak 
viry, tak bakteriemi. 
MEZI NEJČASTĚJŠÍ INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ 
DOPROVÁZENÁ VYRÁŽKOU, KTERÁ ZPŮSOBU-
JÍ VIRY, ŘADÍME:

 plané neštovice (varicella) – proti pla-
ným neštovicím existuje očkování, ale je 
pouze dobrovolné, proto se stále vysky-
tují,

 5. nemoc (erythema infectiosum),
 6. nemoc (roseola infantum),
 syndrom ruka-noha-ústa (HFMD),
 spalničky (morbilli) a zarděnky (rube-

ola) – proti spalničkám a zarděnkám se 
povinně očkuje, proto je jejich výskyt 
sporadický a nebudeme je v publikaci 
ani popisovat.
Nejčastějším infekčním onemocněním 

doprovázeným vyrážkou, které způsobují 
bakterie, je spála (scarlatina).
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7.1
PLANÉ NEŠTOVICE – VARICELLA

Plané neštovice jsou akutní virové vy-
soce nakažlivé onemocnění. Jsou jedním 
z nejčastějších infekčních onemocnění 
u dětí na celém světě. Riziko infekce pro 
člověka, který onemocnění neprodělal 
nebo nebyl očkován, je až 90%. (Například 
když se starší sourozenec nakazí ve školce 
a onemocní, riziko infekce pro mladšího 
sourozence je 90%.) K onemocnění dochá-
zí nejčastěji ve věku 5–10 let.

Původcem planých neštovic je virus Vari-
cella zoster z čeledi herpesvirů.

Inkubační doba planých neštovic je  
10–21 dní (nejčastěji 14–16 dní).
ODKDY DOKDY JE DÍTĚ S NEŠTOVICEMI IN-
FEKČNÍ?

Nemocný je infekční pro ostatní jedince 
již 2 dny před nástupem vyrážky, tedy 
v době, kdy ještě nevíme, že je dítě ne- 
mocné. 

Infekčnost trvá po celou dobu výsevu 
vyrážky do zaschnutí puchýřků a vytvo-
ření krusty na jejich místě. V průměru jde  
o 7–9 dní od výsevu. Po tuto dobu, tedy 
do zaschnutí puchýřků, je nutné dítě izo-
lovat od ostatních, aby se onemocnění 
nešířilo.
JAK SE ONEMOCNĚNÍ PŘENÁŠÍ?

Neštovice se přenášejí kapénkami (dý-
cháním, kýcháním, kašláním atd.) nebo 
přímým kontaktem s lézí (kontaktem s již 
vysetou vyrážkou).

JAK SE ONEMOCNĚNÍ PROJEVUJE?
Neštovice mohou začít již před typickým 

vysetím vyrážky (1–3 dny) takzvanými 
„prodromy“, což jsou nespecifické přízna-
ky. Jde o zvýšenou tělesnou teplotu nebo 
horečku, bolest hlavy, únavu, malátnost, 
nechutenství.

Vlastní onemocnění se pak projevuje vy-
rážkou. I když laicky se označuje vyrážka 
u neštovic jako „pupínky nebo pupence“, 
není to úplně správné, protože vyrážka má 
několik fází:

fáze – makuly – v případě neštovic 
malé červené skvrnky,
fáze – papuly – pupence,
fáze – vezikuly – puchýřky vyplněné či-
rou tekutinou (cca 1–5 mm),
fáze – pustuly – puchýřky vyplněné za-
kalenou tekutinou, které praskají,
fáze – krusty – strupy.

Vyrážka se objevuje ve 3–5 výsevových 
vlnách. Výsev začíná nejčastěji na obličeji 
a trupu, poté se může šířit na končetiny. 
Průměrně bývá vyseto 300–500 „pupín-
ků“, může jich být ovšem také méně než 
10 nebo i 1500. „Pupínky“ jsou vysety sou-
časně v různém stádiu (fázi) a většinou 
dítě nepříjemně svědí. 

Doprovodným příznakem bývá zvýšená 
tělesná teplota nebo horečka, která může 
přetrvávat 3–4 dny po vysetí vyrážky.



7 Nejčastější akutní infekční onemocnění u dětí předškolního věku doprovázená vyrážkou

53

JAKÉ KOMPLIKACE MOHOU U PLANÝCH NEŠ-
TOVIC NASTAT?

V České republice jsou každoročně hos-
pitalizovány stovky dětí s neštovicemi 
kvůli komplikacím. Mezi nejčastější komp-
likace patří těžké bakteriální kožní infekce 
způsobené streptokoky nebo stafyloko-
ky. Dále léze v ústech, uších, konečníku, 
močo-pohlavních cestách. Ty jsou velmi 
nepříjemné a bolestivé. Závažné kompli-
kace se vyskytují méně často a patří mezi 
ně varicelová pneumonie (zápal plic) nebo 
varicelová encefalitida, která často postih-
ne mozeček.

Nejohroženější skupinou pro vznik kom-
plikací jsou novorozenci, dospělí lidé  
a jedinci s poruchami imunity kterého-
koliv věku. Velmi závažné jsou neštovice  
u těhotných v prvním trimestru těhoten-
ství, kdy mohou poškodit plod, a několik 
dní před porodem a po porodu, kdy může 
dojít k těžkému onemocnění novorozence.
LÉČBA NEŠTOVIC

Léčba neštovic u dětí s nekomplikova-
ným průběhem je pouze podpůrná, to 
znamená v případě horečky její snižování, 
dále podávání antihistaminik kvůli inten-
zivnímu svědění, které neštovice při hoje-
ní „puchýřků“ doprovází. Běžně jsou „pu-
pence“ zatírány Sudocremem nebo jinými 
prostředky, které snižují svědění a urych-
lují hojení neštovic v krustu. 

V průběhu onemocnění je doporučová-
no pouze sprchování ne příliš horkou vo-
dou, přičemž první 2–3 dny, kdy bývá vý-
sev největší, je praktickými lékaři pro děti 
a dorost navrhováno pouze omytí genitálu 
a podpaží, aby nedocházelo k podráždění 
právě vysetých „pupenců“.

Samozřejmostí je izolace dítěte, necho-
dit s výsevem na přímé slunce a dodržet 
klidový režim. 

V případě, že dojde k bakteriální nákaze 
(komplikaci neštovic), jsou podávána anti-
biotika. U dětí se sníženou imunitou nebo 
při vážných komplikacích je podáván acy-
klovir.
ZAJÍMAVOSTI

Proti planým neštovicím je od roku 2003 
na trhu očkování. Vakcína se jmenuje Va-
rilrix. Jde o vakcínu nadstandardní, nehra-
zenou z veřejného zdravotního pojištění. 
Je podávána ve dvou dávkách s odstupem 
minimálně 6 týdnů. Pediatři doporučují 
dětem vakcínu od 1 roku věku. 

Tato vakcína nemá 100% účinnost, ale 
většina studií prokazuje její vysokou účin-
nost. V každém případě se vakcinací před-
chází onemocnění s těžkým průběhem. 
V případě, že se dítě nakazí neštovicemi, 
i když prodělalo očkování (šance je méně 
než 5%), říká se tomu „průlomová infekce“. 
Při průlomové infekci je průběh velmi mír-
ný, bez horečky, s méně než 50 pupínky. 

Po prodělání neštovic virus zůstává 
v buňkách senzitivních ganglií mozkových 
a míšních nervů. Pokud se virus znovu ak-
tivuje (nejčastěji na základě opětovného 
setkání se s virem, dlouhodobého stresu, 
nadměrné fyzické námahy aj.), dotyčný 
nedostane neštovice, ale pásový opar. 
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PÁSOVÝ OPAR
Pásový opar může tedy mít pouze ten, 

kdo již neštovice prodělal. V České repub-
lice pásový opar zaznamená ročně zhruba 
30 000 lidí. Pásový opar se může projevit  
i u dítěte, pokud již prodělalo plané nešto-
vice.

Pásový opar je nakažlivý. Člověk s pá-
sovým oparem může přenést virus na člo-
věka, který ještě neměl plané neštovice,  
a toto onemocnění mu způsobit. 
JAK SE PROJEVUJE?

Stejně jako u planých neštovic je hlav-
ním příznakem výsev puchýřků, které se 
objevují v průběhu nervů (odtud název 
„pásový“, jelikož se vysévá v pásu nervu), 
nejčastěji v oblasti hrudníku, beder nebo 
v obličeji. Může se objevit i v očích a uchu, 
případně v dutině ústní. 1–5 dní před vý-

sevem puchýřků je kůže v místě napnutá, 
zarudlá, svědí a může bolet. Puchýřky brzy 
praskají a vzniká krusta stejně jako u ne-
štovic. Mimo výsev je onemocnění dopro-
vázeno i celkovými příznaky, jako je zvýše-
ná tělesná teplota nebo horečka, zimnice, 
únava, malátnost, zažívací potíže, svě-
dění. Dominuje zejména velká bolest na 
celé ploše výsevu. Na této ploše nemocní 
nemohou mít ani oděv, jak je místo citlivé. 
Po odeznění vyrážky může bolest v místě 
přetrvávat i několik týdnů nebo měsíců. 

Stejně jako u jiných onemocnění i páso-
vý opar má své komplikace. Výsev v očích 
může vést ke ztrátě zraku. 

Léčba pásového oparu spočívá pouze 
v tlumení příznaků. Jako prevence pásové-
ho oparu je možné očkování.

DŮLEŽITÉ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Plané neštovice jsou v dětských kolek-

tivech běžným infekčním onemocněním. 
Větší výskyt neštovic je zaznamenáván 
opakovaně co 2–4 roky. Je proto normál-
ním jevem, že se ve vaší mateřské škole ne-
objevily třeba i 3 roky. Navíc vlivem čím dál 
větší proočkovanosti dětí vakcínou proti 
planým neštovicím může být opakovaný 
výskyt ještě prodloužen nebo se objeví jen 
minimum dětí, které neštovice prodělají. 

Výskytu neštovic v kolektivu nejde zce-
la zabránit, protože jak již bylo uvedeno, 
nemocný je infekční již 2 dny před výse-
vem vyrážky, a to kapénkou. Navíc inku-
bační doba je až 21 dní.

Dítě s neštovicemi je infekční po celou 
dobu výsevu vyrážky až do zaschnutí po-
sledního pupence a vytvoření krusty. Jak-
mile je vytvořena krusta, je dítě již pova-
žováno za neinfekční a může se vrátit do 
kolektivu (zhruba 7–9 dní od výsevu). 

Jakmile se neštovice vyskytnou v mateř-
ské škole, je vhodné o tom poučit ostatní 
zákonné zástupce formou vyvěšení infor-
mačního letáku, plakátu na nástěnce nebo 
osobně.
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PŘÍZNAKY PŘEHLEDNĚ A OBRAZNĚ

BOLEST PŘI MOČENÍ  
A DEFEKACI JE JEDNOU 

Z KOMPLIKACÍ NEŠTOVIC 
V PŘÍPADĚ JEJICH 

VYSETÍ NA SLIZNICI.

ZVÝŠENÁ TĚLESNÁ 
TEPLOTA NEBO 

HOREČKA. DÍTĚ MŮŽE 
MÍT ALE I ZCELA 
FYZIOLOGICKOU 

TĚLESNOU TEPLOTU, 
TEDY NORMÁLNÍ. 

BOLEST HLAVY.

NECHUTENSTVÍ. JAKO 
KOMPLIKACE MOHOU 
BÝT V ÚSTECH LÉZE, 

KVŮLI NIMŽ DÍTĚ 
ODMÍTÁ STRAVU, 
OBTÍŽNĚ POLYKÁ.

VYRÁŽKA, KTERÁ ZAČÍNÁ 
JAKO MALÉ ČERVENÉ 

SKVRNKY, PAK SE MĚNÍ  
V PUPENCE, DÁLE V 

PUCHÝŘKY VYPLNĚNÉ ČIROU 
A POSLÉZE ZAKALENOU 
TEKUTINOU AŽ DO FÁZE 

PRASKNUTÍ A VYTVOŘENÍ 
KRUSTY. V PRŮMĚRU 
SE VYSÉVÁ 300–500 

„PUPÍNKŮ“, KTERÉ SVĚDÍ.

SCHVÁCENOST, 
ÚNAVA, 

MALÁTNOST.

PUPENEC NALITÝ 

PUPENEC ZASCHLÝ 



7 Nejčastější akutní infekční onemocnění u dětí předškolního věku doprovázená vyrážkou

56

7.2
PÁTÁ NEMOC A ŠESTÁ NEMOC

PÁTÁ NEMOC

ŠESTÁ NEMOC

Pátá nemoc, latinsky erythema infecti-
osum, je onemocnění způsobené parvo-
virem B19. Onemocnění se nejčastěji vy-
skytuje u dětí ve věku 5–15 let. Obvykle se 
objevuje na jaře a v zimních měsících. 
JAKÁ JE INKUBAČNÍ DOBA PÁTÉ NEMOCI A JAK 
SE PŘENÁŠÍ?

Inkubační doba se pohybuje v rozme-
zí 4–14 dnů. Přenos probíhá kapénkami 
z dýchacích cest, je tedy velmi jednoduchý  
a rychlý.
JAK SE ONEMOCNĚNÍ PROJEVUJE?

Nemoc se v počátku projevuje velmi mír-
ně jako lehké nachlazení se zvýšenou tep-
lotou, bolestmi kloubů a únavou. Posléze 
dochází k výsevu vyrážky, která je typicky 
na tvářích – dítě vypadá jako schvácené 
nebo „zfackované“. Postupně (do 3 dnů) 
se objevuje vyrážka i na končetinách, kde 
má mapovitý (nebo také síťovitý) tvar. 
Zvláštní na tomto onemocnění je právě vy-
rážka, která než komplexně vymizí, může 

Šestá nemoc, latinsky roseola infantum, 
je virové onemocnění způsobené lidským 
herpesvirem 6 (HHV6). Toto onemocně-
ní patří v dětském věku mezi velmi častá. 
Nejčastěji postihuje děti do 3 let. 
JAKÁ JE INKUBAČNÍ DOBA ŠESTÉ NEMOCI  
A JAK SE PŘENÁŠÍ?

Inkubační doba onemocnění je 5–12 dní. 

zblednout a pak se znovu zvýraznit. Výsev 
vyrážky komplexně mizí za 1–3 týdny. U to-
hoto výsevu nemusí docházet ke svědění. 

Někdy onemocnění probíhá velmi mír-
ně, prakticky bezpříznakově, jindy, zvláště  
u dětí s oslabeným imunitním systémem, 
se mohou vyskytovat vysoké horečky.
JAK SE ONEMOCNĚNÍ LÉČÍ?

Léčba je pouze symptomatologická, to 
v tomto případě znamená, že se tlumí ho-
rečka. Velmi důležitý je klidový režim jako 
u všech virových onemocnění.

Po prodělaném onemocnění vzniká 
dlouhodobá imunita.
ZAJÍMAVOSTI

Velmi nebezpečné je onemocnění u tě-
hotných žen, zejména v prvním a druhém 
trimestru těhotenství, kdy může dojít k po-
škození plodu nebo k potratu. 

Na onemocnění neexistuje žádná léčba 
ani očkování. 

Přenos probíhá přímým kontaktem se sli-
nami nebo jejich kapénkami.
JAK SE ONEMOCNĚNÍ PROJEVUJE?

Typickým příznakem šesté nemoci je ná-
hlá vysoká horečka (39–40 °C), která trvá 
zhruba 3–5 dnů. Během horeček je dítě 
bez vyrážky. Jakmile horečka opadne, do-
jde k výsevu. Na rozdíl od páté nemoci se 
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vyrážka prakticky nevyskytuje na obličeji. 
Výsev je lokalizován hlavně na krk, hrud-
ník, břicho, záda, případně horní části kon-
četin. Vyrážka je drobná, růžová, skvrnitá, 
nesvědí. Obvykle do 2 dnů mizí. 

Vzhledem k tomu, že pro onemocnění je 
charakteristická vysoká horečka a tento 
virus je schopen proniknout hematoen-
cefalickou bariérou do mozku, může dojít 
u dítěte k tzv. febrilním křečím. FEBRILNÍ 
KŘEČE JSOU AKUTNÍ STAV, PŘI NĚMŽ JE 
NUTNÉ ZAVOLAT ZDRAVOTNICKOU ZÁ-
CHRANNOU SLUŽBU!

DŮLEŽITÉ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ačkoliv literatura udává, že v průběhu vý-

sevu vyrážky je dítě u páté i šesté nemoci 
již neinfekční a nepředstavuje pro ostatní 
v kolektivu hrozbu, většina praktických lé-
kařů doporučuje VŠEM zákonným zástup-
cům, aby dítě do kolektivu NEDÁVALI dříve, 
než je zcela bez vyrážky. Jedním z důvodů 
je oslabený imunitní systém po proděla-

ném onemocnění. V případě, že návrat do 
kolektivu uspíší, může dojít vlivem snížené 
imunity k jakékoliv infekci, protože v ko-
lektivu se přirozeně vyskytují viry a bak-
terie, a dítě onemocní. Ve výsledku je pak 
dítě doma delší dobu, a s ním i zákonný 
zástupce.

JAK SE ONEMOCNĚNÍ LÉČÍ?
Léčba je stejně jako u páté nemoci pouze 

symptomatologická. Spočívá ve snižování 
horečky dostupnými antipyretiky. Důležitý 
je klidový režim.

Po prodělaném onemocnění vzniká 
dlouhodobá imunita.
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PŘÍZNAKY PŘEHLEDNĚ A OBRAZNĚ

HOREČKA (39–40 °C), 
KTERÁ TYPICKY 

TRVÁ 3–5 DNÍ. JAKO 
KOMPLIKACE SE MŮŽOU 

OBJEVIT FEBRILNÍ 
KŘEČE, PŘI KTERÝCH JE 

NUTNÉ VOLAT ZZS.

PÁTÁ NEMOC ŠESTÁ NEMOC

VÝSEV VYRÁŽKY AŽ PO 
OPADNUTÍ HOREČEK (PO 

3–5 DNECH) NA HRUDNÍKU, 
HORNÍ ČÁSTI HORNÍCH 

KONČETIN, BŘICHA NEBO 
ZAD. VYRÁŽKA JE DROBNÁ, 

SKVRNITÁ, NESVĚDÍ, 
NARŮŽOVĚLÁ.

DO 3 DNŮ OD ZAČÁTKU ONEMOCNĚNÍ 
SE OBJEVUJE „MAPOVITÁ NEBO 

SÍŤOVITÁ“ VYRÁŽKA NA HORNÍCH  
A DOLNÍCH KONČETINÁCH.

VÝSEV VYRÁŽKY NA TVÁŘÍCH. 
VYRÁŽKA VYPADÁ JAKO 

MOTÝLÍ KŘÍDLA, NEBO JAKO 
BY BYLO DÍTĚ „ZFACKOVANÉ“.

VÝSEV VYRÁŽKY VYMIZÍ ZA 1–3 TÝDNY.  
I KDYŽ JE DÍTĚ BĚHEM VÝSEVU VYRÁŽKY 

JIŽ NEINFEKČNÍ, PEDIATRY NENÍ 
DOPORUČOVÁNO, ABY IHNED NASTOUPILO 

DO KOLEKTIVU, KVŮLI OSLABENÉMU 
IMUNITNÍMU SYSTÉMU. JE MNOHEM VÍCE 

VNÍMAVÉ K DALŠÍ INFEKCI.

CELKOVÉ PŘÍZNAKY, 
MALÁTNOST, BOLEST HLAVY, 
ZVÝŠENÁ TĚLESNÁ TEPLOTA.

V POČÁTKU 
ONEMOCNĚNÍ PŘÍZNAKY 
LEHKÉHO NACHLAZENÍ.

VÝSEV VYRÁŽKY MIZÍ DO NĚKOLIKA 
HODIN, NEJDÉLE DO 2 DNÍ. PŘI 
VÝSEVU VYRÁŽKY JE DÍTĚ JIŽ 
NEINFEKČNÍ, ALE IMUNITNĚ 

OSLABENÉ, PROTO PEDIATRY NENÍ 
DOPORUČOVÁNO, ABY NASTOUPILO 

IHNED DO KOLEKTIVU.
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7.3
NEMOC RUKA-NOHA-ÚSTA (SEDMÁ NEMOC)

Nemoc ruka-noha-ústa, označovaná 
jako syndrom HFMD (z anglického Hand, 
Foot and Mouth Disease), také známá jako 
sedmá nemoc, je akutní infekční virové 
onemocnění, které postihuje jak děti, tak 
dospělé. Onemocnění způsobují entero-
viry, nejčastěji Coxsackie viry skupiny A  
a enterovirus 71. 
JAKÁ JE INKUBAČNÍ DOBA SEDMÉ NEMOCI  
A JAK SE PŘENÁŠÍ?

Inkubační doba se pohybuje v rozmezí 
1–15 dnů. Přenos probíhá kombinovaně 
kapénkami přes sekrety z dýchacích cest 
a kontaktem přes kontaminované před-
měty, ale také orálně-fekální cestou. Pře-
nos je tedy velmi jednoduchý a rychlý. Viry 
nemocný vylučuje slinami, přes slzy, ale 
také stolicí. Viry jsou obsaženy i v sekretu 
puchýřků, které se u syndromu HFMD vy-
skytují.

Nemocný je infekční během prvního týdne 
onemocnění, ale virus může vylučovat stoli-
cí ještě několik týdnů po vymizení příznaků. 
Sedmá nemoc je vysoce nakažlivé onemoc-
nění, a proto není výjimkou, že onemocní 
současně sourozenci nemocného. 

Dostupná literatura a odborné články 
pediatrů uvádí doporučení, že dítě, které 
bylo v kontaktu s nemocným, by nemělo 
přijít do kontaktu s kolektivem po dobu 
jednoho týdne, aby nedocházelo k možné-
mu přenosu.

JAK SE ONEMOCNĚNÍ PROJEVUJE?
Typickým příznakem onemocnění je ná-

hlé zvýšení tělesné teploty, někdy až na 
39 °C. To je doprovázeno celkovými přízna-
ky, jako je bolest hlavy, únava, malátnost. 
U některých nemocných se může objevit  
i průjem, nevolnost. Celkové příznaky 
společně se zvýšenou teplotou nebo ho-
rečkou mizí obvykle za dva dny. Postup-
ně se začínají objevovat zarudlá místa na 
dlaních a chodidlech, k zarudlým místům 
se přidávají drobné šedavé puchýřky veli-
kosti okolo 3–5 mm. Občas mohou být vý-
sevem zasaženy i nehty, které se posléze 
začnou odlučovat. Kolem úst se objevuje 
stejně jako na dlaních a chodidlech červe-
ná vyrážka a v ústech jsou viditelné aftózní 
projevy (zejména na jazyku a dásních). Afty 
jsou pro dítě velmi bolestivé, odmítá jíst  
a pít. 

Vyrážka je silně svědivá až bolestivá, 
někteří nemocní udávají až pálivou. Vyvo-
lává nutkavé škrábání. Hojí se zhruba za  
1–2 týdny bez jizev.
JAK SE ONEMOCNĚNÍ LÉČÍ?

Nemoc je léčena stejně jako ostatní viro-
vá exantémová onemocnění pouze symp-
tomatologicky. Tlumí se tedy horečka, 
v případě bolestí se podávají léky k jejímu 
zmírňování. V případě aftu se doporučuje 
lokální natírání speciálními gely, které vy-
tvoří na aftu film, působí lokální zmírnění 
bolesti a mají antiseptické účinky. Dopo-
ručuje se také léčba antihistaminiky pro 
zmírnění svědění při hojení puchýřků.
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ZAJÍMAVOSTI
Po proběhlém onemocnění vznikají pro-

tilátky pouze proti konkrétnímu původci! 
Co to znamená? Onemocnět syndromem 
HFMD lze i opakovaně, pokud se člověk 
nakazí jiným druhem viru, který toto one-
mocnění způsobuje.

DŮLEŽITÉ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY
V případě výskytu onemocnění ruka-

-noha-ústa v kolektivu mateřské školy je 
vhodné, aby byla zavedena zvýšená hygi-
enická opatření. Tím, že je nemoc vysoce 
nakažlivá a přenáší se nejen kapénkovou 
cestou, kontaktem, ale i orálně-fekální 
cestou, je nutné častěji děti vyzývat k mytí 
rukou teplou vodou a mýdlem, důsledně 

sledovat, zda děti používají svůj ručník, 
nebo na přechodnou dobu přejít na jedno-
rázové papírové ručníky. Dítě se vrací do 
mateřské školy až zcela doléčené, se zaho-
jenou vyrážkou. V případě, že byly zasaže-
ny i nehty, je možné, že jejich odlučování 
bude trvat delší dobu, tedy i po nástupu 
do kolektivu mateřské školy.
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AFTY – NA JAZYKU 
A DÁSNÍCH. AFTY 

ZPŮSOBUJÍ BOLEST, 
TÍM PÁDEM I ODMÍTÁNÍ 

JÍDLA A PITÍ.

ZARUDLÁ MÍSTA V OKOLÍ 
ÚST, KE KTERÝM SE 

MŮŽOU PŘIDAT NAŠEDLÉ 
PUCHÝŘKY.

ZARUDLÁ MÍSTA NA CHODIDLECH  
A PRSTECH CHODIDEL S NAŠEDLÝMI 

PUCHÝŘKY O PRŮMĚRU 3–5 MM, 
KTERÉ SVĚDÍ, HOJÍ SE STROUPKEM. 

CHŮZE MŮŽE BÝT NEPŘÍJEMNÁ, 
BOLESTIVÁ. MOHOU BÝT ZASAŽENY 

I NEHTY, KTERÉ SE V PRŮBĚHU 
NĚKOLIKA TÝDNŮ ODLUČUJÍ.

SCHVÁCENOST, ÚNAVA, 
MALÁTNOST, ZEJMÉNA V DOBĚ, 

KDY MÁ DÍTĚ ZVÝŠENOU 
TĚLESNOU TEPLOTU NEBO 
HOREČKU (V PRŮMĚRU PO 

DOBU 2 DNŮ).

PŘÍZNAKY PŘEHLEDNĚ A OBRAZNĚ

ZARUDLÁ MÍSTA NA 
DLANÍCH A PRSTECH 

S NAŠEDLÝMI PUCHÝŘKY 
O PRŮMĚRU 3–5 MM, 
KTERÉ SVĚDÍ, HOJÍ SE 
STROUPKEM. MOHOU 

BÝT ZASAŽENY I NEHTY, 
KTERÉ SE V PRŮBĚHU 

NĚKOLIKA TÝDNŮ 
ODLUČUJÍ.
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7.4
SPÁLA (SCARLATINA)

Spála (latinsky scarlatina) je akutní infekč-
ní exantémové onemocnění způsobené 
bakterií – beta-hemolytickým streptoko-
kem skupiny A – Streptococcus pyogenes. 
Do objevení penicilinu byla spála velmi 
obávaným onemocněním, které zanechá-
valo následky, a na něž se dokonce umíra-
lo. Vyskytuje se nejvíce u dětí předškolního 
a školního věku (nejčastěji 5–9 let).
JAKÁ JE INKUBAČNÍ DOBA SPÁLY A JAK SE 
PŘENÁŠÍ?

Inkubační doba spály je 2–5 dní, tedy re-
lativně krátká. Přenáší se jak přímou ces-
tou ve formě kapének, tak i nepřímo přes 
kontaminované předměty. Na kontamino-
vaných předmětech může bakterie přeží-
vat i několik dní. Nejčastější bránou vstupu 
infekce bývají horní cesty dýchací, kde se 
pronikající streptokoky usazují na sliznici  
a množí se.

Po prodělání spály nevzniká žádná imu-
nita, proto se onemocnění může kdykoliv 
opakovat!
JAK SE ONEMOCNĚNÍ PROJEVUJE?

V počátečním stádiu se spála projevuje 
velmi podobně jako klasická angína. Do-
chází k náhlému vzestupu tělesné teploty 
(cca 39 °C). Dítě je malátné, unavené, má 
zimnici, třesavku. Dále přichází intenziv-
ní bolest v krku. Ta je vyvolána hnisavým 
zánětem mandlí, jejž streptokok způso-
buje. Na mandlích jsou viditelná hnisavá 
ložiska, kterým se říká čepy. Na krku lékař 
nahmatá zduřelé lymfatické uzliny. Změny 

jsou vidět také na jazyku. Prvně je potažen 
bílým povlakem, který se po 2–3 dnech 
začne odlupovat, a vznikne typický „mali-
nový jazyk“, charakteristický vystouplými 
slizničními papilami, které vytváří dojem 
zrníček malin. V počátku onemocnění se 
může objevit nevolnost, zvracení a bolesti 
břicha. Po 1–2 dnech od začátku onemoc-
nění, tedy od vzestupu teploty, se vyse-
je zarudlá vyrážka, lokalizovaná hlavně 
v podbřišku, v oblasti vnitřní strany stehen 
a na boční straně trupu. Šířit se dále může 
do loketních a podpažních jamek. Vyset se 
může i na tvářích, dlaních a chodidlech. 
Pokud na vyrážku zatlačíme, mizí, ale na 
dotyk připomíná krupici. Vyrážka může 
způsobovat svědění. Za 4 dny po výsevu 
se vyrážka začíná postupně ztrácet a kůže 
se začíná olupovat, a to především na plo-
skách nohou a dlaních. 
KOMPLIKACE ONEMOCNĚNÍ

Ačkoliv je spála v dnešní době velmi dob-
ře a rychle léčitelná, může dojít ke kompli-
kacím, které se objevují jak v průběhu one-
mocnění, tak po proběhlé infekci. K velmi 
častým patří hnisavý zánět středního ucha 
nebo vedlejších nosních dutin. Při porušo-
vání léčebného režimu, ke kterému patří 
zejména klidový režim a kompletní douží-
vání antibiotik, může dojít k závažnějším 
komplikacím. Jde o zánět srdečního svalu 
nebo ledvin. Zánět ledvin nastupuje 1–3 
týdny po prodělané infekci a může vést až 
k akutnímu selhání nebo chronickému po-
škození ledvin. 
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JAK SE ONEMOCNĚNÍ LÉČÍ?
Základním lékem jsou antibiotika peni-

cilinové řady, která na streptokoka zabí-
rají nejlépe. Ošetřující lékař ordinuje při 
spále tato antibiotika v průměru na 10 dní. 
K utlumení vyrážky a svědění jsou podá-
vána antihistaminika. Dále probíhá léčba 
symptomatologická, tedy tlumení horeč-

ky antipyretiky. Velmi důležitý je klidový 
režim, kompletní doužívání antibiotik, do-
statečný pitný režim a následná rekonva-
lescence.
ZAJÍMAVOSTI

Výskyt spály je hlášen lékaři pro děti  
a dorost na KHS, která případy eviduje.

DŮLEŽITÉ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Dítě se vrací do mateřské školy až po 

kompletním doléčení, doužívání antibio-
tik a rekonvalescenci. V případě spály to je 
minimálně 10–14 dní, při těžším průběhu  

i více. V mateřské škole není potřeba pro-
vádět opatření, pokud se spála objeví, 
pouze nahlásit rodičům výskyt.

ONEMOCNĚNÍ – NÁZEV ONEMOCNĚNÍ POD ČÍSLEM

SPALNIČKY (POVINNÉ OČKOVÁNÍ)

SPÁLA

ZARDĚNKY (POVINNÉ OČKOVÁNÍ)

PSEUDOSCARLATINA – NEPRAVÁ SPÁLA  
(DNES SE NEPOVAŽUJE ZA SAMOSTATNÉ ONEMOCNĚNÍ)

ERYTHEMA INFECTIOSUM

EXANTHEMA SUBITUM (ROSEOLA INFANTUM)

SYNDROM RUKA-NOHA-ÚSTA

PRVNÍ DĚTSKÁ NEMOC

DRUHÁ DĚTSKÁ NEMOC

TŘETÍ DĚTSKÁ NEMOC

ČTVRTÁ DĚTSKÁ NEMOC

PÁTÁ DĚTSKÁ NEMOC

ŠESTÁ DĚTSKÁ NEMOC

SEDMÁ DĚTSKÁ NEMOC

Abyste měli pořádek v číslech nemocí a jejich názvech…
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PŘÍZNAKY PŘEHLEDNĚ A OBRAZNĚ

JAZYK JE V POČÁTKU POTAŽEN 
BÍLÝM POVLAKEM, KTERÝ 
SE PO 2–3 DNECH ZAČNE 
ODLUPOVAT, A VZNIKNE 

TYPICKÝ „MALINOVÝ 
JAZYK“, CHARAKTERISTICKÝ 
VYSTOUPLÝMI SLIZNIČNÍMI 
PAPILAMI, KTERÉ VYTVÁŘÍ 

DOJEM ZRNÍČEK MALIN. 
PO 1–2 DNECH OD ZAČÁTKU 

ONEMOCNĚNÍ, TEDY OD 
VZESTUPU TEPLOTY, SE 

VYSEJE ZARUDLÁ VYRÁŽKA 
V PODBŘIŠKU, V OBLASTI 

VNITŘNÍ STRANY STEHEN, NA 
BOČNÍ STRANĚ TRUPU. ŠÍŘIT SE 

MŮŽE DO LOKETNÍCH  
A PODPAŽNÍCH JAMEK. VYSET SE 

MŮŽE I NA TVÁŘÍCH, DLANÍCH 
A CHODIDLECH. POKUD NA 

VYRÁŽKU ZATLAČÍME, MIZÍ, ALE 
NA DOTYK PŘIPOMÍNÁ KRUPICI. 

VYRÁŽKA MŮŽE ZPŮSOBOVAT 
SVĚDĚNÍ. ZA 4 DNY PO VÝSEVU 
SE VYRÁŽKA ZAČÍNÁ POSTUPNĚ 

ZTRÁCET A KŮŽE SE ZAČÍNÁ 
OLUPOVAT, A TO PŘEDEVŠÍM NA 
PLOSKÁCH NOHOU A DLANÍCH.

BOLEST HLAVY, 
HOREČKA 39 °C.

BOLEST V KRKU, DÍTĚ 
TĚŽKO POLYKÁ.

ZIMNICE, TŘESAVKA, 
ÚNAVA, MALÁTNOST.

JAKO KOMPLIKACE SE MŮŽE 
OBJEVIT ZA 1–3 TÝDNY PO 

PRODĚLANÉM ONEMOCNĚNÍ 
ZÁNĚT LEDVIN VEDOUCÍ 

K AKUTNÍMU SELHÁNÍ NEBO 
CHRONICKÉMU POŠKOZENÍ 

LEDVIN.
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SHRNUTÍ PRO PRAXI V MATEŘSKÉ ŠKOLE U NEJČASTĚJŠÍCH 
AKUTNÍCH INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ 

DOPROVÁZENÝCH VYRÁŽKOU 
JAKÁ OPATŘENÍ MUSÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA UDĚLAT, ABY SE 
INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ DOPROVÁZENÁ VYRÁŽKOU DÁLE 

NEŠÍŘILA V KOLEKTIVU?
Podat zákonným zástupcům zprávu, 
nejlépe formou obecného oznámení, 
vyvěšením na nástěnku nebo jinou 
adekvátní metodou, že se v mateř-
ské škole objevilo akutní infekční 
onemocnění doprovázené vyrážkou 
(plané neštovice, spála, pátá nemoc, 
šestá nemoc, sedmá nemoc).
Dbát důsledně na hygienu rukou  
u dětí, protože ruce jsou největším 
zdrojem virů a bakterií.
Všímat si počínajících příznaků 
akutních infekčních onemocnění 
doprovázených vyrážkou, pokud 
se v mateřské škole již vyskytl pří-

pad onemocnění. Jestliže dojde  
k podezření, že se objevily příznaky 
onemocnění u dalšího dítěte, ihned 
kontaktovat jeho zákonné zástupce 
(správná a efektivní komunikace s ro-
dičem, zásady komunikace s rodičem –  
viz kapitolu 2.1 Zásady úspěšné ko-
munikace s rodičem v oblasti zdraví  
a nemoci).
Do mateřské školy přijímat pouze 
děti, které jsou doléčené. V přípa-
dě akutních infekčních onemocnění 
doprovázených vyrážkou je obvykle 
pediatrem ordinována i rekonvales-
cence z důvodu oslabené imunity.

Literatura:
LEBL, Jan. Klinická pediatrie. 2. vyd. Praha: Galén, c2014. ISBN 978-80-7492-131-5.
MUNTAU, Ania. Pediatrie. 2. české vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4588-6.
ROZSYPAL, Hanuš. Základy infekčního lékařství. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karoli-
num, 2015. ISBN 978-80-246-2932-2.
BENEŠ, Jiří. Infekční lékařství. Praha: Galén, c2009. ISBN 978-80-7262-644-1.
HUSA, Petr a Lenka KRBKOVÁ. Infekční lékařství. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-
80-210-9438-3.
STAŇKOVÁ, Marie, Vilma MAREŠOVÁ a Jiří VANIŠTA. Infekční lékařství: minimum pro praxi. 2. vyd. 
Praha: Triton, 2002. Levou zadní. ISBN 80-7254-236-2.
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8
DALŠÍ VYBRANÁ AKUTNÍ INFEKČNÍ 

ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
IMPETIGO

Impetigo je hnisavé bakteriální infekč-
ní onemocnění, které zasahuje povrcho-
vé vrstvy kůže. Postihuje chlapce i dívky 
zejména v předškolním a školním věku. 
Nejčastěji bývá infekcí zasažena oblast ob-
ličeje, krku, ale výjimkou nejsou ani trup, 
horní či dolní končetiny. 

Název impetigo má původ v latinském 
„impere“, což znamená zaútočit. Název je 
zcela výstižný, protože toto onemocnění je 
vysoce infekční, rychle se šíří a může po-
stihnout kůži, na které je jakékoliv poško-
zení (odřenina, štípanec od hmyzu nebo 
jiná drobná ranka), ale také zcela zdravou 
kůži.
JAK ONEMOCNĚNÍ VZNIKÁ?

Původcem impetiga je bakterie Strep-
tococcus pyogenes (streptokok) nebo 
Staphylococcus aureus (zlatý stafylokok). 
Podle toho, o kterou z nich jde, pak lékaři 
rozlišují několik forem impetiga:

Nebulózní impetigo, které způsobuje 
streptokok.
Bulózní impetigo, které způsobuje sta-
fylokok.
Smíšené impetigo, které je způsobeno 
kombinací streptokoka a stafylokoka.

Onemocnění vzniká nejčastěji tehdy, po-
kud má dítě drobné poškození kůže. To se 
infikuje streptokokem nebo stafylokokem 
a následuje rozvoj onemocnění. Rozvoj 

impetiga podporuje také snížená imunita, 
dále teplé a vlhké prostředí. Největší vý-
skyt impetiga bývá zaznamenán v letním 
období.

Onemocnění se přenáší přímým kontak-
tem „kůže na kůži“ nebo prostřednictvím 
kontaminovaných předmětů (ručníků, pří-
borů, hraček a dalších věcí denního uží- 
vání).

Inkubační doba impetiga je zhruba 7 dní, 
ale velmi záleží na dalších faktorech, jako 
je původce onemocnění, teplota, vlhkost 
prostředí a další. 

Dítě je infekční po celou dobu výsevu 
impetiga. Neinfekční je až v době zhojení, 
tedy vytvoření krusty, která se odlučuje. 
JAK SE ONEMOCNĚNÍ PROJEVUJE?

Příznaky impetiga jsou odlišné podle 
toho, jakou konkrétní formu nemocný má. 
Typické jsou ale PUCHÝŘE nažloutlé barvy, 
které praskají, tím se infekce šíří do okolní 
zdravé kůže a infikuje ji.

Více než polovina případů impetiga má 
nebulózní formu. U předškolních dětí je 
nejčastějším původcem nebulózní formy 
Streptococcus pyogenes. Nejprve dochází 
k objevení malých zarudlých makul (čer-
vených skvrn), nejčastěji v oblasti obličeje 
(u nosu, na nose, u úst), ze kterých se ve-
lice rychle stanou puchýřky (menší, drob-
né), které mají nažloutlou barvu. Po jejich 
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prasknutí vzniká z vyteklého hnisavého 
sekretu typická medově žlutá krusta. Ta se 
po čase začne odlučovat, na jejím místě se 
tvoří drobné narůžovělé skvrnky, které se 
hojí bez větších komplikací. Bulózní forma 
postihuje častěji děti do dvou let věku. Ně-
kdy se této formě také říká „syndrom opa-
řeného dítěte“, jelikož charakteristickým 
příznakem jsou velké puchýře (až 2 cm), 
které rychle praskají a zanechávají na kůži 
mokvající červená ložiska. Kůže se hojí bez 
jizev. 
JAK SE ONEMOCNĚNÍ LÉČÍ?

Onemocnění se léčí lokálně, tedy míst-
ně, a to aplikací antiseptických roztoků  
a antibiotických mastí. Celková léčba an-
tibiotiky je ordinována lékařem v případě, 
že je místní léčba neúspěšná, nebo hned 
od počátku, pokud je impetigo vyseto na 
větší ploše pokožky.

Celková doba léčby, pokud nenastanou 
komplikace, je 7–10 dní. 
KOMPLIKACE ONEMOCNĚNÍ

Ačkoliv komplikace jsou minimální, dojít 
k nim může, zvláště u jedinců s narušenou 

imunitou. Jde zejména o syndrom opaře-
né kůže, který byl zmíněn u bulózní formy 
onemocnění. Komplikace vznikají tehdy, 
když vzniknou puchýře na velké ploše po-
kožky, které se pak cárovitě odlupují, při-
čemž můžou být postiženy i sliznice. 

Další komplikací může být zánět ledvin, 
který se projeví za 2–3 týdny od rozvoje 
onemocnění. Nejohroženější skupinou jsou 
děti od 3 do 7 let. K zánětu dochází nejčas-
těji tehdy, pokud se bakterie dostane do 
krevního řečiště a onemocnění není dosta-
tečně zaléčeno celkovými antibiotiky.
ZAJÍMAVOSTI

Velmi závažnou formou impetiga je 
ekthyma, která na rozdíl od nezávažných 
typů impetiga postihuje hluboké vrstvy 
kůže. Projevuje se výsevem velmi boles-
tivých vředů se zánětlivým okrajem. Po 
prasknutí vředu dochází na místě k tvorbě 
tuhé šedožluté krusty, která se časem hojí 
a zanechává po sobě velmi nepěknou ji-
zvu. Nejčastěji bývají tímto typem impeti-
ga postiženy dolní končetiny a chodidla.

DŮLEŽITÉ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY
V případě výskytu impetiga v mateřské 

škole je důležité důsledně dodržovat zvý-
šená hygienická pravidla. U dítěte, které 
má impetigo a podstupuje domácí léčbu, 
vyměňte povlečení, domů je potřeba dát 
na vyprání oblečení, které má ve skříňce. 

Vzhledem ke kontaktnímu šíření, zejména 
přes ručníky, je vhodné vyměnit ručníky 
všem dětem v mateřské škole. Dítě přichá-
zí do mateřské školy až zcela doléčené, bez 
projevů puchýřků, krusty by již měly být 
odloučeny.
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MOLUSKA
Moluska (Mollusca contagiosa) jsou viro-

vé onemocnění, které postihuje kůži. Jeho 
vyvolavatelem je poxvirus. Nejčastěji jsou 
jím postiženy děti v předškolním a školním 
věku. 
JAK ONEMOCNĚNÍ VZNIKÁ?

Moluska se přenášejí přímým kontaktem 
s osobou, která je již infikována, nebo ne-
přímo přes kontaminované předměty. Nej-
větší riziko přenosu hrozí na koupalištích, 
bazénech a v saunách. Inkubační doba se 
udává několik týdnů, v některých přípa-
dech i měsíců.
JAK SE ONEMOCNĚNÍ PROJEVUJE?

Moluska se projevují jako drobné tuhé 
pupínky s průměrem několik milimetrů, 
v jejichž centru se tvoří „důlek“ (miskovitá 
prohlubeň) s drobným otvorem, ze které-
ho je možné vytlačit větší silou tuhou běla-
vou hmotu. Moluska se mohou vyskytnout 
ojediněle, ale ve většině případů se vysky-
tují ve skupinách. Skupinky molusek pak 

vypadají jako jakási „hnízdečka“. Vyskyt-
nout se mohou kdekoliv na těle, ale nej-
častěji jde o podpaží, třísla, vnitřní stranu 
stehen, hrudník. 

Moluska způsobují svědění. Jakmile si je 
dítě rozškrábe, dochází k jejich místnímu 
šíření a zároveň se v okolí výsevu objevuje 
zarudnutí a ekzém.
JAK SE ONEMOCNĚNÍ LÉČÍ?

Onemocnění se léčí mechanicky, což je 
nejčastější způsob léčby, kdy za pomocí 
speciálního nástroje lékař moluska vy-
škrábne. Zákrok je poměrně jednoduchý, 
ale pro dítě ne úplně příjemný. Zákrok pro-
vádí i pediatři ve svých ambulancích. Jako 
další mechanický způsob léčby se uvádí 
kryoterapie, což je zmrazení kapalným du-
síkem. Tento zásah již provádí kožní lékař.

Dále existuje léčba chemická, která spo-
čívá v aplikaci speciálních preparátů, volně 
prodejných v lékárnách. Léčba chemická je 
časově náročnější než léčba mechanická.

DŮLEŽITÉ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ačkoliv jsou moluska virové infekční one-

mocnění, pokud jsou krytá oděvem, není 
důvod, aby bylo dítě vyloučeno z docház-
ky do mateřské školy.

Výjimky v docházce do mateřské školy!
Dítě s molusky nesmí do vyléčení jez-
dit na plavecký bazén! Je tedy dočas-
ně vyloučeno z plaveckého výcviku. 

V případě, že má dítě moluska na mís-
tech, kde hrozí kontakt s vlhkým pro-
středím, ve kterém se virus snáze šíří, 
tedy na vnitřní straně stehen, hýždích 
a dlaních.
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VIROVÉ BRADAVICE
Jak napovídá název onemocnění, bra-

davice jsou virového původu. Nejčastěji se 
vyskytují u dětí předškolního a školního 
věku. Viry bradavic způsobují nadměrný 
růst rohovinových buněk a zmnožení kož-
ního vaziva. Mohou se vytvořit kdekoliv 
na těle a jsou infekční! Nejčastěji se vy-
skytují na chodidlech nebo na rukou, kde 
mají tendenci růst do výšky.
JAK ONEMOCNĚNÍ VZNIKÁ?

Původcem virových bradavic je lidský 
papillomavirus (HPV). Přenáší se přímým 
kontaktem s osobou, která virové brada-
vice má, nebo nepřímým kontaktem, na-
příklad použitím infikovaného ručníku, při 
návštěvě bazénu či sauny. 
JAK SE VIROVÉ BRADAVICE PROJEVUJÍ?

Virové bradavice mohou mít různou velikost 
i tvar. Rozlišuje se několik základních typů:

Pravé bradavice – vulgární
Tento druh virových bradavic se vy-
skytuje nejčastěji na rukou. Zpočátku 
vypadají jako hrbolkovité útvary o ve-
likosti špendlíkové hlavičky, později se 
zvětšují, dostanou se na povrch kůže, 
vrcholek zrohovatí a dostanou klasic-
ký bradavičnatý vzhled.
Pravé bradavice nebolí! Bolestivé jsou 
pouze v případě, že si do nich dítě 
„dloube“ nebo si je nechtěně zatrhne. 
Plantární bradavice
Jde o poddruh pravých bradavic. Ob-
jevují se nejčastěji na chodidlech. Tyto 
bradavice nerostou na povrch jako  
u pravých bradavic, ale naopak se za-
nořují do hloubky. Při chůzi jsou bo-
lestivé! V jejich středu je možné vidět 

drobné černé nebo červené tečky. 
Tento druh bradavic je velmi těžce lé-
čitelný, protože má tendenci se vracet.
Ploché bradavice
Vyskytují se nejčastěji u dětí. Jsou vel-
mi malé a lehce zvýšené, v průměru 
okolo 3 mm. Objevují se na spáncích, 
bradě nebo tvářích. Jsou na pohmat 
nebolestivé.
Střapcovité bradavice
Jde o pleťově zbarvené nitkovité útva-
ry v ústních koutcích, nosních dírkách 
nebo jinde na obličeji či na krku.

Poznámka:
Jedním z druhů virových bradavic jsou  

i tzv. kondylomata. Ta se ale přenášejí po-
hlavním stykem. Postihují vlhké prostředí 
pohlavních sliznic, kde se rychle rozrůstají. 
Vzhledem k přenosu se tento typ u dětí ne-
vyskytuje.
JAK SE ONEMOCNĚNÍ LÉČÍ?

Léčba virových bradavic je často velmi 
zdlouhavá a leckdy pro dítě i bolestivá. 
Využívá se jak invazivní, tak konzervativní 
cesta odstranění.

V rámci invazivní léčby je používána 
kryoterapie, tedy „zmrazení“ bradavice 
tekutým dusíkem. Obvykle se takto léčí 
ploché bradavice na ploskách nohou. Tato 
terapie je pro děti kvůli následné bolesti 
velmi nepříjemná. Další možností invazivní 
léčby je chirurgické odstranění v místním 
znecitlivění.

V rámci konzervativní léčby se používa-
jí speciální přípravky, které se pravidelně 
nanášejí na útvar. Dále je lékaři doporučo-
váno podpořit imunitní systém.
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DŮLEŽITÉ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ačkoliv jsou virové bradavice infekční 

onemocnění, pokud jsou kryté oděvem, 
není důvod, aby bylo dítě vyloučeno z do-
cházky do mateřské školy.

Výjimky v docházce do mateřské školy!
Dítě s virovými bradavicemi nesmí až 
do vyléčení jezdit na plavecký bazén! 
Je tedy dočasně vyloučeno z plavec-
kého výcviku.

V případě, že má dítě virové bradavice 
na rukou a chodidlech, je nutné upo-
zornit zákonné zástupce, aby navštívili 
lékaře. V době léčby by měly mít děti 
bradavičky minimálně přelepené ná-
plastí, aby virus dále nešířily.

JEDNODUCHÝ OPAR
Jednoduchý opar, nebo také herpes sim-

plex, je způsobený virem Herpes simplex. 
Opar u dětí se objevuje zejména na rtech 
a obličeji. 
JAK ONEMOCNĚNÍ VZNIKÁ?

Onemocnění se přenáší jak úzkým kon-
taktem, tak kapénkami. Virus, který způ-
sobuje opar, má zvláštní schopnost střídat 
období aktivního vzplanutí infekce a ob-
dobí klidové, při kterém se virus „schová-
vá“ v nervových výběžcích v blízkosti své-
ho prvního výskytu. K opětovnému výsevu 
oparu dochází zejména v době, kdy má 
dítě sníženou imunitu, tedy když je oslabe-
né nemocí nebo je ještě v rekonvalescenci 
po nemoci. Úplně nejčastěji dochází k vy-
setí oparu při zvyšující se tělesné teplotě. 
JAK SE OPAR PROJEVUJE?

Opar má několik fází:
 Fáze brnění a pnutí kůže nebo rtů –  

1. den.
 Fáze vřídku/vřídků, které jsou naplněny 

tekutinou – 2. a 3. den.

 Fáze prasknutí vřídku/vřídků, ze kte-
rých vyteče tekutina – 4. den.

 Vytvoření strupu, který často praská, 
svědí, pálí – 5.–8. den (délka této fáze je 
závislá na místě, kde se opar nachází).

 Vznik zarudlého místa, případně jizvy – 
8.–12. den.

JAK SE ONEMOCNĚNÍ LÉČÍ?
Léčba je pouze místní, spočívá v aplikaci 

speciálních gelů a mastí, které urychlují za-
schnutí oparu a jeho hojení. V případě, že 
je herpes velký, ordinuje lékař antivirotika.

Ačkoli je herpes považován za banál-
ní onemocnění, jde o přenosné infekční 
onemocnění, a proto není možné, aby 
dítě s oparem bylo v kolektivu. Do ma-
teřské školy může nastoupit v případě, 
kdy je již vytvořený strup.
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DŮLEŽITÉ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
Dítě se vrací do kolektivu mateřské ško-

ly až po kompletním doléčení! Stává se, že 
dítě po třech dnech, kdy jsou mu v domá-
cí léčbě aplikovány kapky do očí, již nemá 
příznaky onemocnění. Oko již není zarudlé, 
není patrný výtok z oka, ale to neznamená, 

že je dítě doléčené! V případě, že je přijato 
do kolektivu dříve, než je léčba ukončena, 
může dojít k opětovnému vzplanutí ne-
moci. Před ukončením léčby je také reálná 
šance, že je dítě stále infekční pro ostatní.

ZÁNĚT SPOJIVEK
Zánět spojivek, latinsky konjunktiviti-

da, je infekční onemocnění spojivky oka. 
Spojivka je tenká, vlhká a dobře prokrvená 
sliznice, která pokrývá povrch oka a vnitř-
ní stranu víček. Začíná na vnějším okraji 
rohovky, pokrývá viditelnou část vnější-
ho bělma a vystýlá vnitřní povrch víčka až 
k jeho okraji. Příčinou vzniku zánětu spo-
jivek jsou nejčastěji viry, ale infikovat spo-
jivku mohou i bakterie.
JAK ONEMOCNĚNÍ VZNIKÁ?

Onemocnění se přenáší přímým kon-
taktem, kontaktem přes kontaminované 
předměty (zejména přes ručníky) nebo 
kapénkou. Inkubační doba je velmi krátká, 
12 hodin – 3 dny. V kolektivech se infekční 
zánět spojivek šíří velmi rychle.
JAK SE ONEMOCNĚNÍ PROJEVUJE?

Konjunktivitida začíná nejčastěji poci-
tem cizího tělesa v oku. Dítě si tedy bude 
velmi často „mnout“ oko rukou, může si 
stěžovat, že má „něco v oku“, ale při bliž-
ším ohledání v oku cizí předmět nemá. Ná-
sleduje pocit řezání a začervenání očních 
spojivek. Z oka může vytékat průhledný, 
bílý a v případě bakteriální nákazy žlutý 
nebo žlutozelený výtok. Oční víčka jsou 
oteklá a citlivá. Dítě se vyhýbá přímému 
slunečnímu záření, je světloplaché. Při 

probuzení ráno nebo z odpoledního spaní 
v mateřské škole dítě nemůže otevřít oko, 
protože je má „zalepené“ hnisem. 

Zánět spojivek může být i alergického 
původu. V případě, že jde o tento druh 
zánětu spojivek, musí zákonný zástup-
ce doložit zprávu od lékaře, že dítě trpí 
alergií, která se projevuje jako zánět 
spojivek. Jinak je dítě považováno za 
akutně nemocné a je vyloučeno z ko-
lektivu. Alergický zánět spojivek bývá 
doprovázen i alergickou rýmou nebo 
kašlem.

JAK SE ONEMOCNĚNÍ LÉČÍ?
Při zánětu spojivek se doporučuje navští-

vit buď pediatra, nebo přímo očního léka-
ře, který má samozřejmě větší možnosti 
léčby a diagnostiky. Konjunktivitida se léčí 
kapáním očních kapek několikrát denně. 
Lékař může ordinovat jak oční kapky urče-
né k výplachu, tak antibiotické kapky. Te-
rapie probíhá obvykle 5–7 dní, pokud lékař 
neurčí jinak.
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MOLUSKA. DROBNÉ TUHÉ 
PUPÍNKY O PRŮMĚRU NĚKOLIKA 
MILIMETRŮ, V JEJICHŽ CENTRU 
SE TVOŘÍ „DŮLEK“ (MISKOVITÁ 

PROHLUBEŇ) S DROBNÝM 
OTVOREM, ZE KTERÉHO JE 

MOŽNÉ VYTLAČIT VĚTŠÍ SILOU 
TUHOU BĚLAVOU HMOTU. 

OBVYKLE SE VYSKYTUJÍ VE 
SKUPINÁCH, VYPADAJÍ JAKO 

„HNÍZDEČKA“. MOLUSKA 
ZPŮSOBUJÍ SVĚDĚNÍ. JAKMILE 

SI JE DÍTĚ ROZŠKRÁBE, DOCHÁZÍ 
K JEJICH MÍSTNÍMU ŠÍŘENÍ  

A ZÁROVEŇ SE V OKOLÍ VÝSEVU 
OBJEVUJE ZARUDNUTÍ A EKZÉM.

VIROVÉ BRADAVICE. HRBOLKOVITÝ ÚTVAR NA RUKOU O VELIKOSTI 
ŠPENDLÍKOVÉ HLAVIČKY, KTERÝ SE ZVĚTŠUJE, VRCHOLEK ROHOVATÍ  

A DOSTÁVÁ KLASICKÝ BRADAVIČNATÝ VZHLED. NEBOLÍ! NA CHODIDLECH 
MAJÍ BRADAVICE PLOCHÝ TVAR, NEROSTOU DO VÝŠKY, ALE NAOPAK SE 

ZANOŘUJÍ DO HLOUBKY. PŘI CHŮZI JSOU BOLESTIVÉ! V JEJICH STŘEDU JE 
MOŽNÉ VIDĚT DROBNÉ ČERNÉ NEBO ČERVENÉ TEČKY.

IMPETIGO. TVORBA MALÝCH 
ZARUDLÝCH MAKUL 

(ČERVENÝCH SKVRN) 
NEJČASTĚJI V OBLIČEJI, 
ZE KTERÝCH SE RYCHLE 

STANOU DROBNÉ PUCHÝŘKY 
NAŽLOUTLÉ BARVY. PO 

JEJICH PRASKNUTÍ VZNIKÁ 
Z VYTEKLÉHO HNISAVÉHO 

SEKRETU TYPICKÁ MEDOVĚ 
ŽLUTÁ KRUSTA. TA SE PO ČASE 
ZAČNE ODLUČOVAT, NA JEJÍM 

MÍSTĚ SE TVOŘÍ DROBNÉ 
NARŮŽOVĚLÉ SKVRNKY, 

KTERÉ SE HOJÍ BEZ VĚTŠÍCH 
KOMPLIKACÍ.

OPAR. VŘÍDEK BÍLÉ BARVY VYPLNĚNÝ 
TEKUTINOU. PO 4 DNECH PRASKÁ, VYTVÁŘÍ  

SE STRUP, KTERÝ SE DO 8 DNŮ HOJÍ.
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SHRNUTÍ PRO PRAXI V MATEŘSKÉ ŠKOLE U DALŠÍCH 
VYBRANÝCH AKUTNÍCH INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

JAKÁ OPATŘENÍ MUSÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA UDĚLAT, ABY SE 
AKUTNÍ INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ DÁLE NEŠÍŘILA V KOLEKTIVU?

Zákonné zástupce je nutné informo-
vat o výskytu impetiga a zánětu spo-
jivek, ideálně vyvěšením informace 
na nástěnce mateřské školy nebo ji-
nou adekvátní metodou. Při výskytu 
molusek, virových bradaviček a opa- 
ru není nutné zákonné zástupce in-
formovat. 
Zákonné zástupce dětí, které navště-
vují plavecký výcvik jako součást vý-
uky v mateřské škole, je nezbytné ješ-
tě před zahájením výcviku poučit, že 
v případě výskytu molusek nebo viro-
vých bradavic u jejich dítěte je nutné 
výskyt nahlásit. Zároveň je potřeba 
upozornit zákonné zástupce, že dítě 
s tímto virovým onemocněním nesmí 
po dobu výsevu navštěvovat plavec-
ký výcvik. Jakmile jsou moluska nebo 
virové bradavice zaléčeny, může opět 
na plavecký výcvik nastoupit.

Všímat si počínajících příznaků im-
petiga, molusek, oparu, virových 
bradavic nebo zánětu spojivek, po-
kud se v mateřské škole již vyskytl 
případ onemocnění. Jestliže dojde 
k podezření, že se objevily příznaky 
onemocnění u dalšího dítěte, ihned 
kontaktovat jeho zákonné zástup-
ce (správná a efektivní komunikace 
s rodičem, zásady komunikace s rodi- 
čem – viz kapitolu 2.1 Zásady úspěš-
né komunikace s rodičem v oblasti 
zdraví a nemoci).
V případě impetiga a zánětu spojivek 
je možné přijmout dítě až zcela dolé-
čené, s odloučenými krustami.

Literatura:
KUKLOVÁ, Ivana a Petr HERLE ed. Dermatovenerologie pro všeobecné praktické lékaře. Praha: 
Raabe, c2011. Ediční řada pro všeobecné praktické lékaře. ISBN 978-80-87553-28-2.
ROZSYPAL, Hanuš. Základy infekčního lékařství. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karoli-
num, 2015. ISBN 978-80-246-2932-2.
BENEŠ, Jiří. Infekční lékařství. Praha: Galén, c2009. ISBN 978-80-7262-644-1.
NIEDNER, Roland a Yael ADLER. Kožní choroby: kapesní obrazový atlas. Praha: Triton, 2005. ISBN 
80-7254-734-8.
RÖCKEN, Martin, Martin SCHALLER, Elke SATTLER a Walter H. C. BURGDORF. Kapesní atlas der-
matologie. Přeložili Marta Cetkovská a Pavel Chaloupka. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-
80-271-0106-1.
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9
PARAZITÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ 
U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Parazitární onemocnění (parazitóza) je 
infekční onemocnění způsobené parazity. 
Parazitárních onemocnění je celá řada, ale 

mezi nejčastější parazity, s nimiž se peda-
gog u dětí v mateřské škole setká, patří 
roup dětský a veš dětská.

9.1
ROUP DĚTSKÝ

Roup dětský (Enterobius vermicularis) 
patří mezi hlístice. Nejčastěji se objevuje  
u dětí od 5 do 14 let, ale neznamená to, že 
by se vyskytoval pouze u dětí. Postihnout 
může kohokoliv bez rozdílu věku a socio-
ekonomické vrstvy. V České republice je 
nejčastějším onemocněním.
JAK ONEMOCNĚNÍ VZNIKÁ?

Roup dětský parazituje pouze u člověka, 
a to v tlustém střevě. Roup se dostane do 
lidského těla tzv. orálně-fekální cestou, 
tedy ze stolice do úst. Typické je požití va-
jíček přenášených na nehtech, oblečení,  
v ložním prádle a prachu. Na nehtech ulpí 
vajíčka roupů při nedokonalém mytí ru-
kou po defekaci, z oblečení jde především 
o spodní prádlo. Roup přežívá ve slepém 
střevě a jeho červovitém přívěsku, v ten-
kém a tlustém střevě. Sameček roupa je 
asi 6 mm dlouhý, samička až 12 mm. Sa-
mička klade v oblasti konečníku až 12 000 
oplozených vajíček. Z těch se vylíhnou lar-
vy zhruba za 6 hodin.

JAK SE ONEMOCNĚNÍ PROJEVUJE?
Masivní nákaza roupem dětským nastu-

puje asi dva týdny po požití vajíček. Proje-
vuje se zejména nepříjemným a urputným 
svěděním konečníku. Toto svědění je vy-
voláno ukládáním vajíček samičkami rou-
pů. Ke svědění dochází hlavně v noci, bě-
hem spánku. S tím se pojí další příznaky. 
Dítě je mrzuté, neklidné, nevyspalé, proto-
že se budí kvůli nepohodlí a svědění. Může 
se objevit i noční pomočování.

Občas se mohou objevit bolesti břicha 
lokalizované kolem pupíku nebo podobné 
zánětu apendixu, nechutenství, odmítání 
běžné stravy.  

U dívek se jako komplikace mohou vajíč-
ka roupů dostat i do vagíny nebo močové-
ho měchýře, kde způsobují potíže podobné 
zánětu močového měchýře (pocit pálení  
a řezání při močení, bolestivé močení, zvý-
šenou teplotu) a zánětu vagíny (může být 
přítomen i výtok).
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JAK SE ONEMOCNĚNÍ LÉČÍ?
Po diagnostice, zda jde opravdu o roupa 

dětského, nasazuje lékař „odčervovací“ 
léčbu Vermoxem. Jedna dávka Vermoxu 
představuje 3 tablety podávané jednou 
denně. Přeléčení stejným přípravkem pro-
bíhá za 2 týdny. Odborníci nejsou zcela za 
jedno, zda by se měla přeléčit celá rodina, 
pokud se u dítěte roupi vyskytli. „Odčer-
vování“ celého kolektivu dětí v mateřské 
škole ale rozhodně není na místě. 

Dále je doporučována ranní koupel ko-
nečníku, častá výměna spodního a ložní-
ho prádla. Nejúčinnější prevencí je ovšem 
důsledná hygiena rukou.

ZAJÍMAVOSTI
Nákaza roupem dětským může probí-

hat i bezpříznakově, ale také zkresleně 
jako náhlá příhoda břišní. Dítě se najed-
nou zkroutí, stěžuje si na obrovské bolesti 
břicha kolem pupíku, chodí v předklonu, 
na pohmat je břicho citlivé. Dítě může mít  
i zvýšenou tělesnou teplotu. Při takových 
příznacích se obvykle zákonný zástupce 
nebo pedagog vyděsí a s dítětem se ocit-
nou na urgentním příjmu, kde bude dítě 
vyšetřováno s podezřením právě na náh-
lou příhodu břišní. Ta je v případě roupů 
samozřejmě řadou vyšetření vyloučena 
a speciálním vyšetřením, které se jme-
nuje lepex, je prokázána nákaza roupem 
dětským. Jak takové vyšetření probíhá? 
Jednoduše. Na konečník se nalepí kousek 
průhledné pásky, poté se odlepí a přilepí 
na mikroskopické sklíčko, kde jsou pak mi-
kroskopem objevena vajíčka roupů.

DŮLEŽITÉ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY
V případě výskytu roupů v kolektivu ma-

teřské školy jsou nutná tato opatření:
 Dítě s roupy poslat do domácího léčení.

Jakmile je ukončena 1. fáze léčby (3 dny 
užívání Vermoxu), může se dítě vrátit do 
kolektivu. 

 Důsledná hygiena rukou u všech dětí 
v kolektivu včetně nakrátko střižených 
nehtů.

 Při právě zjištěném akutním výskytu 
je nutné vyměnit povlečení dítěti, u kte-
rého se roupi vyskytli, nejlépe ale všem 
dětem.

 Jako nejlepší celoroční prevence se pak 
jeví nesvlékat dětem spodní prádlo na 
polední spaní v mateřské škole. 

 Na zvážení je častější vysávání koberců 
v mateřské škole.
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NECHUTENSTVÍ, 
ODMÍTÁNÍ 
STRAVY.

MŮŽE DOJÍT 
K NOČNÍMU 

POMOČOVÁNÍ.

BOLEST BŘICHA 
LOKALIZOVANÁ 
KOLEM PUPÍKU 
NEBO PODOBNÁ 

ZÁNĚTU APENDIXU.

INTENZIVNÍ  
A NEPŘÍJEMNÉ 

SVĚDĚNÍ KONEČNÍKU 
ZEJMÉNA V NOCI, PŘI 

MASIVNÍ NÁKAZE  
I PŘES DEN. MŮŽE SE 

OBJEVIT PRŮJEM.

DÍTĚ JE MRZUTÉ, 
NEKLIDNÉ, 

NEVYSPALÉ, 
NERVÓZNÍ.



9 Parazitární onemocnění u dětí předškolního věku

77

9.2
PEDIKULÓZA

Pedikulóza je onemocnění způsobené 
vší dětskou (Pediculus capitis), cizopas-
ným hmyzem, který žije v lidských vlasech, 
kde saje krev. Jde o velmi častou nákazu 
v kolektivech. V případě, že nejsou vlasy 
dostatečně ošetřeny, může být nákaza 
v kolektivu opakovaně.
JAK VEŠ VYPADÁ A JAKÝ MÁ ŽIVOTNÍ CYKLUS?

Dospělá veš dětská je velká zhruba  
3 mm, má ploché tělo a malou hlavu. Na 
každé straně těla má tři nohy s drápky, 
kterými se drží na vlasech. Veš dětská saje 
krev 4–5krát denně. Samička žije maximál-
ně měsíc, během nějž naklade asi 50 vají-
ček, kterým se říká hnidy. Samci vši dětské 
žijí kratší dobu.

Životní cyklus vši začíná HNIDOU (vajíč-
kem), kterou veš přilepuje na vlas, je velká 
asi 0,8 mm, asi jako zrníčko sezamu. Hni-
dy vši nejčastěji kladou na vlas u pokožky 
hlavy, ale mohou se objevit i v průběhu 
vlasu, po celé jeho délce. Nejčastější lokací 
hnid jsou vlasy za ušima, na zátylku nebo 
ofina. Za 7–11 dní hnida praskne a vylíhne 
se NYMFA. Obal, z nějž se nymfa líhla, zů-
stává nalepený na vlasu a společně s ním 
odrůstá. Nymfa je průsvitná. Celkem 3krát 
se svléká a roste. Před každým svlékáním 
intenzivně saje krev. Dospívá za 8 dní. 

Mimo hlavu veš dlouho nepřežije, do-
spělá samice maximálně 24 hodin. Nymfa 

vydrží mimo vlasovou pokožku pár hodin  
a hnida se mimo vlas nemůže vylíhnout.

Veš dětská nepřenáší závažné choroby, 
ale její výskyt ve vlasech je nepříjemný. 
Obtěžuje a způsobuje svědění. V důsledku 
škrábání vznikají drobné ranky na pokožce 
hlavy, které se mohou zanítit.
JAK SE VEŠ PŘENÁŠÍ?

Veš dětská se přenáší z 99 % přímo tě-
lesným kontaktem hlav a vlasů mezi lidmi. 
Oplodněná samička vši jednoduše přeleze 
z jedné hlavy na druhou. Druhou možnos-
tí, která je ale méně pravděpodobná vzhle-
dem ke krátkému přežití vši mimo vlasy, je 
sekundární přenos přes pokrývku hlavy, 
hřeben, ručník, sedačku v autobuse, šálu 
aj. 
JAKÉ JSOU PŘÍZNAKY PEDIKULÓZY?

Prvním a často jediným příznakem pe-
dikulózy je svědění hlavy. Obvykle začíná 
v oblasti, kde vši kladou hnidy, tedy ko-
lem uší, na zátylku nebo v ofině. Svědění  
a lechtání vlasové pokožky se zintenzivňu-
je hlavně v noci. Důvodem není přehnaná 
aktivita tohoto hmyzu, ale klid dítěte, které 
není zabavené hrou, a svědění tedy vnímá 
více. Dítě se může častěji budit, proto bude 
nevyspalé, mrzuté a neklidné. Dalším pří-
znakem můžou být zvětšené lymfatické 
uzliny na krku a v týlu.
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NEJČASTĚJŠÍ MÝTY O PEDIKULÓZE
 Vši nejdou na barvené vlasy. CHYBA 

Vším je úplně jedno, zda si vlasy barvíte, 
nebo ne.

 Těhotné se vši vyhýbají. CHYBA Těhot-
ná nevysílá žádné záhadné signály, které 
by odpudily vši.

 Pedikulóza je onemocnění pouze so-
ciálně slabých. CHYBA Vši se vyskytují 
napříč všemi sociálními vrstvami. Do škol  
a školek chodí všechny děti bez rozdílu.

 Vši napadají jen vlasy nemyté. CHYBA 
Ba naopak, vši se na mastných vlasech 
špatně drží, kloužou.

 Veš žije dlouho v čalounění nebo v ob-
lečení. CHYBA Dospělá veš vydrží živá 
mimo hlavu 24 hodin, nymfa pouze hodiny 
a hnida vůbec.

 Veš dětská napadá jen vlasy dětí. CHY-
BA Veš dětská napadá všechny bez rozdílu 
věku. 

 Na krátké vlasy vši nejdou. CHYBA Veš 
se udrží i na krátkých vlasech, to by muse-
la být hlava úplně bez vlasů.

 Prevence je k ničemu. CHYBA Pokud se 
budeme dětem preventivně dívat do vla-
sů, případně je vyčesávat, můžeme zarazit 
pedikulózu v počátku. Jakmile se výskyt 
vší rozšíří, je velmi náročné se jich během 
krátké doby zbavit.

 Na pedikulózu zabírají přípravky na zví-
řata. CHYBA Přípravky na zvířata obsahují 
chemii, která sice může zabrat, ale je po-
třeba si uvědomit, že veškeré chemikálie 
se vstřebávají přes vlasovou pokožku do 
organismu. 

JAK SE PEDIKULÓZA LÉČÍ?
Když si laik otevře internet a různé blo-

gy, najde tisíce různých způsobů, jak se vší 
zbavit, petrolejem počínaje přes majonézu 
až po vyholení hlavy. Postup je přitom jed-
noduchý, ale pracný. Vyžaduje trpělivost 
jak dítěte, tak zákonného zástupce a na 
závěr i pedagoga, který dítě s projevy pedi-
kulózy opakovaně posílá do domácí léčby.

Nejefektivnější léčbou pedikulózy je oše- 
tření šamponem proti vším a pak vyče-
sávat, vyčesávat a vyčesávat. Dospělé vši 
se odstraní snadno, ale problém nastává 
u hnid. Hnidy nezničí šampon proti vším, 
ale právě vybírání z vlasů a vyčesávání. 
K vyčesávání je potřeba zakoupit speciální 
hřebínek, který se jmenuje „všiváček“. Má 
tenké, dlouhé a na sebe nahuštěné trny, 
některé jsou opatřeny i spirálkami, které 
usnadňují odstranění hnid.

V případě, že jsou hnidy odstraněny ne-
dokonale, začíná koloběh znovu. Proto ně-
kterým dětem trvá velmi dlouho, než se vší 
úplně zbaví, někdy i měsíce.
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DŮLEŽITÉ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY
V případě výskytu vší v kolektivu mateř-

ské školy jsou nutná tato opatření:
 Dítě s podezřením na pedikulózu oka-

mžitě vyloučit z kolektivu, tedy zavolat 
zákonným zástupcům, kteří jsou povin- 
ni se pro dítě dostavit (viz kapitolu 1.1 
Právní předpisy týkající se bezpečnosti  
a ochrany zdraví dětí při vzdělávání).

 Vzhledem k tomu, že veš nevydrží živá 
mimo vlasy déle než 24 hodin, je zbyteč-
né, aby v mateřské škole probíhal „ge-
nerální“ úklid každý den. Nutné je pouze 
převléct povlečení dítěte, u kterého se 
pedikulóza prokázala. Dále doporuču-
jeme, aby v době výskytu vší v kolektiv-
ním zařízení bylo rodičům doporučeno 
preventivně každý den dětem prohlížet  
a pročesávat vlasy. 

 Pedagogický pracovník bohužel nemá 
zákonné zmocnění, aby mohl provádět 
preventivní prohlídku hlavy nebo se cí-
leně díval do vlasů v případě podezření 
na výskyt vší. – Usuzovat může pouze 
podle příznaků u dítěte, jako je neklid  
a škrábání se ve vlasech. Při významném 
zavšivení může vši vidět pouhýma očima.

 Jediný způsob, jak je možné sledovat 
výskyt vší u dětí v kolektivním zařízení, 
pokud potíže v mateřské škole přetrvá-
vají, je nechat si od rodičů podepsat sou-
hlas s tím, že se pedagog může preven-
tivně dětem podívat do vlasů, pokud se 
vši v kolektivu objeví. Souhlas musí být 
písemný!

 Největší potíže činí mateřským školám 
určit dobu návratu dítěte do kolektivu. 
Tu bohužel nelze stanovit. Záleží na tom, 

jak moc bylo dítě „zavšivené“, jak husté  
a dlouhé vlasy má a v neposlední řadě jak 
důkladně zákonný zástupce vlasy ošetřil. 
Ano, dítě může přijít do mateřské školy 
hned druhý den, ale z vlasů mu musí být 
odstraněny všechny živé dospělé vši, 
nymfy a hnidy, a to po celé délce vlasu.
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VÝVOJOVÁ STÁDIA VŠI DĚTSKÉ A PŘÍZNAKY NAPADENÍ

HNIDA – vajíčko vši. Hnida je přilepena 
na vlasu. Jde těžko stáhnout. Od lupů ji 
rozeznáme jednoduchou zkouškou, kdy 
stáhneme podezřelé „smítko“ z vlasu, 
položíme na dlaň a foukneme. Pokud jde  
o hnidu, neodletí, pokud jde o lupy, fouk-
nutím z dlaně odletí. Další možnou techni-
kou zjištění, zda jde o hnidu, je vložit po-
dezřelé smítko mezi nehty a zatlačit proti 
sobě. V případě, že jde o hnidu, lupne. Zvuk 
je nepříjemně slyšet.

Hnida je velká zhruba 0,8 mm. Má prů-
svitnou barvu, případně do zlatova. Vypa-
dá trochu jako „třpytka“ ve vlasech. Mimo 
vlas nepřežije, usychá.

7–11 DNÍ

NYMFA – druhé vývojové stádium vši. Jde  
o dospívajícího jedince vši dětské. Nym-
fa se celkem 3krát svléká a před každým 
svléknutím intenzivně saje krev. To způ-
sobuje SVĚDĚNÍ. Poté se z ní stává jedinec 
schopný reprodukce.

Ve vlasech jsou nymfy prakticky nepo-
střehnutelné, protože jsou průhledné, 

příp. lehce hnědé, a velice rychlé. Mimo 
vlas vydrží živé maximálně několik hodin. 
K životu potřebují teplo a sání krve.

DOSPĚLÁ VEŠ DĚTSKÁ – dospělý jedinec je 
velký zhruba 3 mm, má ploché tělo a ma-
lou hlavu. Na každé straně těla má tři nohy 
s drápky, kterými se drží na vlasech. Saje 
krev 4–5krát denně. Samička žije maximál-
ně měsíc, během něhož naklade asi 50 va-
jíček, kterým se říká hnidy. Samci žijí kratší 
dobu. Mimo hlavu veš přežije maximálně 
24 hodin. Prolézá vlasy, klade hnidy a saje 
krev. To způsobuje svědění a lechtání vla-
sové pokožky.
PŘÍZNAKY PEDIKULÓZY

LECHTÁNÍ 
VLASOVÉ 
POKOŽKY

NOČNÍ BUZENÍ

ZVĚTŠENÉ 
LYMFATICKÉ 

UZLINY NA KRKU 
A TÝLU

SVĚDĚNÍ 
VLASOVÉ 
POKOŽKY

NEKLID

MRZUTOST
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10
OČKOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

Očkování, nebo také vakcinace, je sou-
částí dětského věku. Ačkoli se většina vak-
cinace u dětí děje před zahájením docház-
ky do mateřské školy, některá očkování je 
nutné podle platného očkovacího kalen-
dáře přeočkovat. K těmto přeočkováním 
dochází právě převážně v předškolním 
věku. 

V této krátké kapitole nechci rozvádět 
konkrétní druhy vakcín a vypisovat celý 
očkovací kalendář, není to nutné, ale za-
měřím se pouze na vakcinaci, se kterou 
se v rámci povinného očkování u dětí 
předškolního věku může pedagog potkat,  
a zmíním se i o nepovinném očkování,  
o nežádoucích účincích a rovněž o tom, 
kdy je možné dítě do mateřské školy po 
očkování přijmout.
ZÁKONNÉ HLEDISKO

Očkování je rozděleno na povinné (pravi-
delné) a nepovinné. 

V České republice je pravidelné očková-
ní povinné podle ust. § 46 odst. 1 zákona  

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdra-
ví, ve znění pozdějších předpisů. V případě 
nezletilé osoby, která nedovršila patnác-
tý rok věku, odpovídá za splnění této po-
vinnosti její zákonný zástupce (ust. § 46 
odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.). Očkování 
se neprovádí jen ze zákonem stanovených 
důvodů, tedy při laboratorně prokázané 
imunitě proti chorobě (stavu, kdy pacient 
chorobu již prodělal) nebo tehdy, je-li pří-
tomná taková změna zdravotního stavu, 
která brání podání vakcíny (trvalá kontra-
indikace). 

Aby bylo jasné, zda smí, nebo nesmí ze 
zákonného hlediska nenaočkované dítě 
do mateřské školy, uvádíme možnosti 
v přehledné tabulce.   
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NENAOČKOVANÉ DÍTĚ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
(JDE O PŘÍPAD, KDY DÍTĚ NEMÁ POTVRZENÍ OD LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST, ŽE JE IMUNNÍ 

PROTI NÁKAZE NEBO SE NEMŮŽE OČKOVÁNÍ PODROBIT KVŮLI KONTRAINDIKACÍM)

Dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochra-
ně veřejného zdraví, ve znění pozdějších 
předpisů může poskytovatel služby péče  
o dítě v dětské skupině, právnická osoba 
nebo podnikající fyzická osoba, která pro-
vozuje v provozovně živnost, v jejíž náplni 
je péče o děti do 3 let věku nebo výchova 
dětí nad 3 roky věku v předškolních zaříze-
ních, nebo mateřská škola, s výjimkou za-
řízení uvedených v § 46 odst. 4 větě druhé 
a zařízení, do nichž je docházka povinná, 
přijmout pouze dítě, které se podrobilo 

stanoveným pravidelným očkováním, má 
doklad, že je proti nákaze imunní nebo 
se nemůže očkování podrobit pro kon-
traindikaci. Doklad o provedení pravidel-
ného očkování nebo doklad o tom, že je 
dítě proti nákaze imunní nebo se nemů-
že očkování podrobit pro kontraindika-
ci, vydá poskytovatel zdravotních služeb  
v oboru praktické lékařství pro děti a do-
rost na žádost zákonného zástupce dítěte, 
pěstouna nebo fyzické osoby, které bylo 
dítě soudem svěřeno do osobní péče.

DÍTĚ MŮŽE CHODIT DO MŠ, KTERÁ JE 
ZAPSANÁ V REJSTŘÍKU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH 

ZAŘÍZENÍ, POKUD PLNÍ POVINNÉ 
PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ!

NENAOČKOVANÉ DÍTĚ × MATEŘSKÁ ŠKOLA

DÍTĚ NESMÍ CHODIT DO MŠ, KTERÁ JE 
ZAPSANÁ V REJSTŘÍKU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH 

ZAŘÍZENÍ, POKUD NEPLNÍ POVINNÉ 
PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ!
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Stejné pravidlo platí i pro mikrojesle, 
dětské skupiny, zařízení, které provozuje 
živnost v provozovně.
PROTI KTERÝM ONEMOCNĚNÍM A V KTERÉM 
VĚKU SE TEDY DĚTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE OČ-
KUJÍ? A JAKÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY MŮŽETE  
U DÍTĚTE ČEKAT?

Pro přehled uvádím jednoduchou tabul-
ku, ve které najdete onemocnění, proti 
kterému se dítě očkuje a ve kterém věku. 

Tabulka obsahuje POVINNÁ OČKOVÁNÍ, 
tedy ze zákona. Pod tabulkou povinného 
očkování je výpis očkování NEPOVINNÝCH, 
tedy těch, která si hradí zákonný zástupce 
sám a rozhodne se sám, zda je dítě pod-
stoupí, nebo ne.

Tabulka není úplná, uvádíme pouze 
očkování/přeočkování dětí předškolní-
ho věku v případě, že nedošlo k odložení 
očkování nebo jiné kontraindikaci.

POVINNÁ OČKOVÁNÍ

ONEMOCNĚNÍ VĚK

SPALNIČKY, ZARDĚNKY, PŘÍUŠNICE (2. DÁVKA)

ZÁŠKRT, TETANUS, ČERNÝ KAŠEL
(PŘEOČKOVÁNÍ)

5–6 LET

5–6 LET

NEPOVINNÁ OČKOVÁNÍ
Pro nepovinná očkování se rozhoduje 

zákonný zástupce dítěte, není hrazeno 
z veřejného zdravotního pojištění. O nepo-
vinném očkování se zákonný zástupce radí 
s ošetřujícím lékařem dítěte.

V předškolním věku se nejčastěji nepo-
vinně očkuje proti: klíšťové encefalitidě, 
žloutence A (nemoci špinavých rukou), 
planým neštovicím, meningokokovým ná-
kazám (men. B, men. A, C, W, Y), pneumo-
kokovým nákazám a chřipce.
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DŮLEŽITÉ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Vakcinace je sice jen jeden „píchanec“ 

do paže, ale do těla se vpravuje látka, kte-
rá když to velmi zjednodušíme, aktivuje 
imunitní systém a ten se naučí rozpoznat 
příslušné antigeny. Tím je pak očkovaný je-
dinec chráněn před nákazou nebo alespoň 
před závažným průběhem onemocnění 
v případě, že se setká s původcem one-
mocnění. Imunitní systém naočkovaného 
jedince je tedy „v pozoru“, což může mít za 
následek nežádoucí účinky po očkování.

Celá řada zákonných zástupců přivede 
dítě do mateřské školy ještě ten den, kdy 
bylo očkováno, přímo od lékaře. Zde je 
potřeba se mít na pozoru. Na základě sle-
dování nežádoucích účinků po vakcinaci 
(dle Státního ústavu pro kontrolu léčiv) 
hrozí 24 hodin riziko časných závažných 
reakcí (anafylaktický šok1, anafylaktoidní 
reakce2, synkopa – náhlá ztráta vědomí 
s opětovným spontánním nabytím vědo-

mí, hypotonicko-hyporesponzivní epizo-
da3). PROTO JE ABSOLUTNĚ NEVHODNÉ, 
ABY BYLO DÍTĚ 24 HODIN PO OČKOVÁNÍ 
V MATEŘSKÉ ŠKOLE! Tato problematika 
může být upravena ve školním řádu, kde 
je zákonným zástupcům sděleno, že dítě 
po očkování je přijato až 24 hodin od ap-
likace vakcíny. 

Po 24 hodinách již nehrozí časné nežá-
doucí účinky, ale dítě může mít zhruba 
do 5 dnů po aplikaci další reakce. Jde nej-
častěji o zvýšenou tělesnou teplotu nebo 
horečku, bolest v místě vpichu nebo za-
rudnutí i většího rozsahu až absces, bolest 
končetiny při pohybu. V PŘÍPADĚ, ŽE MÁ 
DÍTĚ DALŠÍ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Z OČKO-
VÁNÍ, NEMŮŽE BÝT DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
PŘIJATO (viz kapitolu 1 Zákony, povinnos-
ti, práva mateřské školy a rodičů v proble-
matice bezpečnosti a ochrany zdraví dětí 
při vzdělávání).

 1 Objeví se do 30 minut po aplikaci.
2 Objeví se do 2 hodin po aplikaci vakcíny. Jde o dušnost způsobenou otokem hrtanu, otok obli-
čeje nebo otok celého těla, kožní projevy.
3 Objevuje se až do 24 hodin po očkování. Jde o náhle vzniklou bledost až vymizení reakcí a sní-
žený svalový tonus.
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ZÁVĚR
Pevně doufám, že tato krátká publikace 

Vám umožní zorientovat se v problemati-
ce infekčních a parazitárních onemocnění  
u dětí předškolního věku včetně práv, kte-
rá se v mateřské škole v této oblasti mo-
hou uplatňovat.

Věřím, že pokud celý kolektiv mateřské 
školy bude táhnout za jeden provaz, orien-

tovat se v zákonech a bude znát základní 
klinické příznaky infekčních onemocnění, 
bude to znamenat zdravější kolektiv dětí 
v mateřské škole a spokojené rodiče.

Mgr. Pavlína Miltová
Autorka
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PŘÍLOHA 1
Vzor doporučeného dopisu zákonnému zástupci, aby se dostavil k projednání závažné 
situace u dítěte

První mateřská škola, Příční 23, Praha 1

Jan Novák 
Za Humny 4
120 00 Praha 8

V Praze dne 26. 11. 2020

Mgr. Jana Zlatá 
ředitelka 

Věc:

Výzva k dostavení se k projednání závažné situace u dítěte

Vážený pane, 
jako zákonného zástupce nezletilého Petra Nováka, nar. 27. 4. 2016, který navštěvuje První mateř-
skou školu, Příční 23, Praha 1, Vás vyzýváme, abyste se osobně dostavil 

dne 8. prosince 2020 v 15:00

do kanceláře ředitele naší MŠ k projednání závažné situace u Vašeho dítěte Petra Nováka. 
Upozorňujeme Vás, že podle § 22 odst. 3 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. je Vaší povinností se této 
schůzky osobně zúčastnit. 
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PŘÍLOHA 2 
Vzor zápisu z projednávání závažné situace u dítěte

Zápis z projednávání závažné situace u dítěte dne 8. prosince 2020 – PETR NOVÁK, nar. 
27. 4. 2016

Přítomní:
Jan Novák (zákonný zástupce)
Mgr. Petra Malá (pedagog)
Mgr. Jana Zlatá (ředitelka)

Zapisovatel:
Marta Přímá 

Místo konání:
První mateřská škola, Příční 23, Praha 1
(kancelář ředitelky)
Mgr. Jana Zlatá (ředitelka)
Datum a čas konání:
8. 12. 2020 v 15:00

Projednávání ukončeno v 15:30.
Jan Novák (zákonný zástupce) – podpis
Mgr. Petra Malá (pedagog) – podpis
Mgr. Jana Zlatá (ředitelka) – podpis
Marta Přímá (zapisovatelka) – podpis

ZÁPIS Z PROJEDNÁVÁNÍ
Na základě doporučené výzvy ze dne 26. 11. 2020 k projednání závažné situace u dítěte se do 
kanceláře ředitelky První MŠ, Příční 23, Praha, dostavil pan Jan Novák, zákonný zástupce Petra 
Nováka, nar. 27. 4. 2016, který navštěvuje zdejší MŠ. 
Důvodem projednávání byl opakovaný nástup dítěte – Petra Nováka do MŠ s příznaky infekčního 
onemocnění. 
Tady je vhodné popsat jednotlivé události, kdy dítě přišlo do MŠ nemocné, aby byla patrná četnost, 
rozmezí dnů, popsat příznaky v konkrétních dnech nástupu do MŠ. Za tímto účelem je dobré vést 
v MŠ jakýsi „deník nemocnosti“, v němž se zaznamenává nemocné dítě včetně příznaků onemocně-
ní.
Poučení zákonného zástupce o dalším postupu MŠ: 
Zákonný zástupce byl ředitelkou MŠ poučen o povinnostech MŠ, jakož i o povinnostech zákonné-
ho zástupce dítěte navštěvujícího předškolní zařízení vyplývajících z ustanovení právních před-
pisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví dětí při vzdělávání, zejména o povinnosti 
nepředávat do MŠ dítě s příznaky infekčního onemocnění.
Zákonný zástupce byl dále ředitelkou MŠ poučen o postupu MŠ v případě nedodržení povinností 
vyplývajících z ustanovení zákonů a ze školního řádu MŠ, konkrétně o možnosti vyloučení dítěte 
z předškolního vzdělávání na zdejší MŠ v případě opakujícího se porušování těchto povinností.
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PŘÍLOHA 3 
Vzor zpracovaného školního řádu z hlediska zdraví dětí 
Tato problematika je zařazena k části „Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí při 
vzdělávání“.

TEXT
1
Zákonná ustanovení
Mateřská škola se řídí § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Dle tohoto ustanovení má mateřská škola 
povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících 
činnostech, přičemž podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí upravuje školní řád 
(ust. § 30 odst. 1 písm. c) školského zákona). 
Mateřská škola nejenže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví či pravidla náležitého dohledu, ale 
též podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi. Dále se mateřská 
škola řídí ust. § 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, které ukládá zařízením pro výchovu a vzdělávání (tj. i mateřským školám –  
srov. jeho ust. § 7 odst. 1) povinnost zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního 
onemocnění, od ostatních dětí. 
Mateřská škola má právo ve smyslu § 35 odst. 1 písm. b) školského zákona „vyloučit“ dítě ze vzdě-
lávání v případě onemocnění, přičemž při závažném a opakovaném porušování těchto ustanove-
ní zákonným zástupcem dítěte může mateřská škola ukončit předškolní vzdělávání dítěte. 

2
Podmínky vstupu dítěte do mateřské školy z hlediska zdraví
Do mateřské školy je možné přivést dítě pouze zcela zdravé, to jest bez známek jakéhokoliv akut-
ního infekčního onemocnění nebo parazitárního napadení. 
2a) 
Za příznaky akutního infekčního onemocnění se považuje:
– průhledná rýma, která dítěti intenzivně vytéká z nosu, a to i bez zvýšené tělesné teploty, 
– zabarvená – zelená, žlutá, hnědá rýma, která vytéká dítěti z nosu, a to i bez zvýšené tělesné 
teploty,
– intenzivní kašel (tj. kašel, který přetrvává i při klidové činnosti dítěte), a to i bez zvýšené tělesné 
teploty,
– náhlý výsev vyrážky na těle, který svými příznaky může odpovídat – planým neštovicím, 5. ne-
moci, 6. nemoci, syndromu ruka-noha-ústa, spále, impetigu,
– průjem a zvracení, a to i 3 dny poté, co již dítě nemá průjem a nezvrací (mateřská škola nemůže 
dětem podávat dietní stravu, proto dítě, které nemá trávicí trakt realimentovaný na běžnou stra-
vu, nepřijme),
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– zarudnutí očí, výtok bílého nebo zabarveného sekretu z jednoho nebo obou očí, 
– zvýšená tělesná teplota nebo horečka.
2b)
Za příznaky parazitární onemocnění se považuje: 
– intenzivní svědění vlasové pokožky, nález vši dětské nebo vajíčka vši dětské (hnidy) ve vlasech 
pohledem (dítě může školka přijmout až tehdy, je-li zcela odvšivené, tedy bez živých vší a hnid), 
– neklid, svědění v okolí konečníku, nález roupů při vykonání potřeby na WC (roup dětský) pohle-
dem.
2c) 
Dítě po očkování nelze přijmout, pokud:
– je naočkované v den, kdy přichází do mateřské školy (nástup je možný až následujícího dne 
kvůli možným reakcím na očkovací látku a jejím nežádoucím účinkům),
– má dítě i následující den po očkování reakci na očkovací látku, zejména zvýšenou tělesnou tep-
lotu, velké zarudnutí, otok nebo bolest v místě vpichu očkovací látky, výsev vyrážky, zvýšenou 
únavu, malátnost.

3
Odeslání dítěte do domácího léčení
Mateřská škola má právo ihned a kdykoliv během dne odeslat dítě do domácího léčení, pokud 
má podezření, že je dítě akutně nemocné nebo má parazitární onemocnění, přičemž zákonný zá-
stupce je povinen si pro dítě neprodleně, bez zbytečného odkladu přijít, příp. písemně (SMS nebo 
e-mailem) pověřit vyzvednutím dítěte zletilou osobu. Do doby, než je dítě vyzvednuto z mateřské 
školy, je mateřská škola povinna zajistit jeho oddělení od ostatních dětí v kolektivu.
Dítě přichází do mateřské školy zcela zdravé s ukončenou léčbou a bez zjevných příznaků.
4 
Oznamovací povinnost
Zákonní zástupci mají povinnost mateřské škole nahlásit infekční a parazitární onemocnění u své-
ho dítěte, aby se zamezilo dalšímu šíření u těchto infekčních onemocnění: plané neštovice, spála, 
impetigo, průjem a zvracení, 5. nemoc, 6. nemoc, syndrom ruka-noha-ústa, zánět spojivek, pedi-
kulóza, roupi, vši, svrab. Na základě informace od zákonných zástupců o infekčním onemocnění 
má mateřská škola povinnost informovat zákonné zástupce ostatních dětí, že se v mateřské škole 
vyskytlo infekční nebo parazitární onemocnění. Oznámení probíhá formou obecného písemné-
ho oznámení, že se ve školce vyskytuje konkrétní onemocnění, umístěného na viditelném místě.
5
Chronická onemocnění u dítěte
Pokud má dítě chronické onemocnění, které se projevuje svými příznaky jako akutní infekční 
onemocnění (alergie), je nutné mateřské škole předložit potvrzení lékaře specialisty (alergologa) 
nebo praktického ošetřujícího lékaře (pediatra), že dítě má zmíněné chronické onemocnění. Bez 
potvrzení bude dítě považováno za akutně nemocné a bude odesláno do domácího léčení. 
Kromě alergie jsou za chronická onemocnění, k nimž mateřská škola potřebuje potvrzení od léka-
ře specialisty nebo pediatra, považovány epilepsie, astma bronchiale a metabolická onemocnění. 
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6 
Podávání léků a léčivých přípravků dětem v mateřské škole
Mateřská škola nemá povinnost dětem v mateřské škole podávat jakékoliv léky a léčivé příprav-
ky, jak volně prodejné, tak na lékařský předpis z medikace lékaře.
Pedagogický pracovník podle § 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách 
jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, nemůže podá-
vat léky, protože není zdravotnickým pracovníkem, který má k tomu oprávnění. V případě, že dítě 
potřebuje v neodkladné situaci či v rámci první pomoci podat lék, příp. lék, který je medikován 
lékařem a dítě jej musí pravidelně užívat v určenou dobu, je nutné mateřskou školu písemně po-
žádat a doložit potřebnost zprávou od lékaře. 
V případě kladného vyřízení žádosti je zákonný zástupce povinen se osobně dostavit a při předá-
vání léku pedagogickému pracovníkovi, který s podáváním léku souhlasil, sepsat na místě „Pro-
tokol o podávání léků“. Mateřská škola je povinna i přes souhlas s podáváním léků volat v život 
ohrožujících stavech záchrannou službu. 
Pokud mateřská škola žádost zákonného zástupce o podávání léků zamítne, je zákonný zástupce 
povinen zajistit podávání léků sám.
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PŘÍLOHA 4 
Žádost o podávání léků

Zákonný zástupce (příjmení a jméno): 
Bydliště:

V 

Podpis zákonného zástupce:  

Dne 

Žádám, aby mému dítěti (příjmení a jméno) , narozenému dne

, byl podán lék (název)  

formou (podání ústy v tabletě/inhalačním sprejem/injekčně)  

v době (hodina/při poskytnutí první pomoci)  z důvodu (napiš-

te onemocnění dítěte). 

Žádost o podávání léků 

ŽÁDOST ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE O PODÁVÁNÍ LÉKŮ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Číslo/rok žádosti (vyplní mateřská škola): 
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SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI JE VYJÁDŘENÍ/POTVRZENÍ OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE DÍTĚTE S DOPORU-
ČENÍM A PŘESNÝM DÁVKOVÁNÍM/PODÁVÁNÍM LÉKU V DOBĚ POBYTU V MATEŘSKÉ ŠKOLE –  
VIZ DRUHOU STRANU ŽÁDOSTI. 
BEZ VYJÁDŘENÍ/POTVRZENÍ OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE DÍTĚTE NEBUDE ŽÁDOST MOŽNÉ POSOUDIT! 

VYJÁDŘENÍ/POTVRZENÍ LÉKAŘE

Identifikační údaje

Název poskytovatele zdravotních služeb vydávajícího posudek (postačí razítko lékaře):

Jméno a příjmení dítěte:

Datum narození dítěte:

Účel vydání posudku
Vyjádření/potvrzení pro mateřskou školu o zdravotním stavu dítěte a nutnosti medikace  
podávané v mateřské škole.

Vyjádření/potvrzení lékaře (diagnóza, medikace, přesný rozpis medikace)
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PŘÍLOHA 5
Protokol o podávání léků 

ZÁZNAM/PROTOKOL O PODÁVÁNÍ LÉKŮ DÍTĚTI VE VZDĚLÁVACÍM ZAŘÍZENÍ A POVĚŘENÍ 
OSOB/Y K PODÁVÁNÍ LÉKŮ

Identifikační údaje vzdělávacího zařízení (název, adresa, IČ)

V Dne 

Já, (příjmení a jméno) , zákonný zástupce dítěte (příjmení  

a jméno) , narozeného dne  

pověřuji (příjmení a jméno osoby, resp. osob, které budou lék podávat)

k podávání léku (název)

Lék bude podáván takto (popis podání léku – pokud je to lék první pomoci, popište příznaky):

Poznámka k podávání léků první pomoci (inhalačních sprejů, autoinjektorů):
V PŘÍPADĚ, ŽE SI POVĚŘENÁ OSOBA NENÍ JISTÁ PODÁNÍM LÉKU PRVNÍ POMOCI, VOLÁ VŽDY 
PRVNĚ ZÁCHRANNOU SLUŽBU, KTERÁ ZHODNOTÍ ZÁVAŽNOST SITUACE, PORADÍ A SLOVNĚ 
POVEDE POVĚŘENOU OSOBU KE SPRÁVNÉ APLIKACI LÉKU PRVNÍ POMOCI.
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Podpis a razítko vzdělávací organizace:

 
Pověřená osoba

 
Pověřená osoba

 
Pověřená osoba

 
Pověřená osoba

 
Pověřená osoba

 
Pověřená osoba

Pověření a souhlasné stanovisko k podání léků vydal – zákonný zástupce (vlastnoruční podpis):

Seznam osob pověřených zákonným zástupcem k podání léku (s vlastnoručním podpisem):

 
Podpis

 
Podpis

 
Podpis

 
Podpis

 
Podpis

 
Podpis




