
 
 
 
 

Hodnotící zpráva ze vzdělávací akce 
 

 Název příjemce   MAS Krušné hory.cz    
        

 Registrační číslo projektu  
č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009114 

    
     

 Název projektu  
„MAP II rozvoje vzdělávání v území ORP 

Ostrov“  
           

 Termín realizace vzdělávací akce    21.11.2019     
           

     

 Zaměření / téma vzdělávací akce  

"Infekční a parazitární onemocnění 
u dětí předškolního věku"   

           

 

Stanovený cíl vzdělávací akce 
 
 

 

Proškolení učitelů na dané téma -  problematika nemocnosti dětí 

v mateřských školách je v podzimním a zimním období aktuální, 

důležitá je i komunikace s rodiči v oblasti dané problematiky a 

její pochopení. 
       

       

 

Cílová skupina 
    Pedagogové mateřských škol, asistenti pedagogů,  

  pracovníci zájmových organizací zabývajících se výchovou 
     dětí, rodiče.     

 Počet účastníků     14     
           

 Termín zpracování hodnotící zprávy          
     11. 12. 2019     

           
         

 

                                                          
Akreditace kurzu 
 
  

Vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému 
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod MŠMT 
čj.411/2019-1-99 

 Představení lektora  

Mgr. Pavlína Miltová                                                                    
 
Majitelka, jednatelka, lektorka zdravotnických témat     
PMeduca - akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT. 
Zaměřuje se zejména na další vzdělávání pedagogických 
pracovníků v oblasti zdraví, psychologie a logopedie. Dále se 
věnuje vzdělávání pracovníků přímé péče s akreditací MPSV 
v oblasti zdravotně-sociální a zdravotních sester pracujících v 
sociálních službách. 

 

Popis realizace vzdělávací akce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mgr. Pavlína Milotová se představila a uvedla problematiku 
nemocnosti dětí v mateřských školách. 
Proškolila účastníky formou diskuse na tato témata. 
• Vývoj imunity dítěte předškolního věku. Proč jsou děti v 
mateřské škole častěji nemocné, zvláště v prvním roce 
docházky do mateřské školy? 
• Základní obecné hygienické postupy, které musí 
mateřská škola provést v případě výskytu infekčního nebo 
parazitárního onemocnění. 
• Konkrétní onemocnění: 
1. Onemocnění horních cest dýchacích – bílá versus 
zelená versus alergická rýma. Jak je rozpoznat a která je tedy 
infekční? Co dělat, když rodič neustále tvrdí, že má dítě 
alergickou rýmu a přitom je evidentně nemocné? 



 2. Onemocnění horních cest dýchacích – kašel – suchý, 
vlhký. Za jakých podmínek je možné, aby dítě s kašlem bylo v 
mateřské škole a kdy je to již nepřípustné? 
3. Vysoce infekční exantémová onemocnění u dětí – 
neštovice, spála, 5. nemoc, 6. nemoc, syndrom ruka-noha-
ústa, impetigo. Jak je rozpoznat? Jaká je inkubační doba a 
míra nakažlivosti!? 
4. Infekční onemocnění trávícího traktu – průjem a 
zvracení. Za jak dlouho po prodělaném průjmu a zvracení 
může dítě zpět do mateřské školy? 
5. Parazitární onemocnění – veš dětská, roup dětský, 
svrab. Jak je poznat? Jaká opatření jsou nutná provést v 
mateřské školce? 
• Zákonné možnosti odmítnutí převzetí evidentně akutně 
nemocného dítěte do mateřské školy a vhodné způsoby 
oznamování výskytu infekčních a parazitárních onemocnění v 
mateřské škole. 

Mgr. Milotová předvedla názorné ukázky rozhovorů 
pedagoga s rodiči, ukázala účastníkům jaká jsou 
nevhodnější sdělení rodičům v určitých situacích, nabídla 
propagační materiály a materiály potřebné pro MŠ, kde 
mají už předtištěné informace ohledně nemocí, příznaků 
nemocí, inkubační doby a postupu jak o dítě pečovat a kdy 
je zcela vyléčené a je možné ho opět umístit do kolektivu. 
 

 

Popis přínosů pro cílovou skupinu 
ve vazbě na tvorbu MAP 
 

  

 
Setkání učitelů, výměna informací potřebných i pro aktualizaci 
MAP II a potřebná pro přehled problémů a potřeb v území 

  

  

Popis dopadů pro cílovou skupinu 
ve vazbě na tvorbu MAP 
 
 
 
 

 

Účastníci akce si udělali představu o tom, jaké mají možnosti 
s ohledem na školní řád a školský zákon, jak mohou 
postupovat v komunikaci s nezodpovědnými rodiči dávajícími 
nemocné děti do mateřských škol a jak s těmito rodiči jednat. 
V rámci projektu MAP II vědí, že mohou být proškoleni na 
témata, která je trápí a která vyplynou z diskuzí o potřebách a 
problémech v území. 

  

  

 

Zpracovala: 

 

Aiznerová Simona, Manažer MAP II 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


