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Směrnice o podávání léků v MŠ  
 

 

Aplikace opatření a specifikace podmínek 

 Zákonní zástupci dítěte požádají školu o podávání léků (popř. škola navrhne rodiči 

tuto možnost). O domluvě mezi rodiči a školou se vyhotoví písemný záznam 

(podepsaný oběma stranami). 

 

 Opatření řeší, jak podávat léky, které má dítě dlouhodobě užívat, v případě, že není 

schopen je užívat sám. Rodič nebo jiný zákonný zástupce (dále jen rodič) nemá 

z časových důvodů možnost léky dítěti podávat. Léky ve škole pak podává dítěti 

určená osoba v určenou dobu. 

 

 Rodič musí zajistit a předat škole léky a dále je nosit v pravidelných intervalech. 

Rodič bere na vědomí, že škola není schopna zajistit podávání léků dítěti během 

víkendů, prázdnin a při nepřítomnosti dítěte ve škole. 

 

 S rodičem je vždy domluvena osobní schůzka ohledně dané problematiky dítěte a poté 

jsou sepsány pokyny a specifika pro pracovníky školy. 

 

 Za účely podání léku je veden osobou léky podávající deník, ve kterém jsou záznamy 

o podání léku (je uvedeno kdo, jaký lék a kdy podal a podpis osoby, která lék podala). 

 

 Za účelem podávání léků jsem pověřeny dvě osoby z MŠ Ohrazenice, obě zdravotnice 

– je s nimi sepsána smlouva mezi školou – jimi a zákonným zástupcem dítěte, jemuž 

se lék podává.  

 

 Náhradními osoba k podávání léků jsou stanoveni ti, kteří se k tomuto dobrovolně 

přihlásí a dají souhlas přiložený ke smlouvám mezi zúčastněnými stranami. 
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Na co je kladen důraz: 

 Domluvit se s rodiči na podrobnostech o podávání léků a jejich dodávání do školy. 

 Vše písemně zdokumentovat. 

 Zajistit náhradníka za nepřítomného pracovníka, který dítěti léky obvykle podává. 

 Zajistit, aby se k lékům nedostal nikdo nepovolaný (např. jiné děti). 

 Léky mají stanoveno své dané místo, jsou v ochranném obalu a označené. 

 

 

 

 

Rizika 

 Rodiče nedodají léky v pravidelném intervalu. 

 Rodiče nezabezpečí podávání léku mimo školu, hladina účinné látky kolísá. 

 Dítě si odmítá vzít lék. 

 Rodiče neohlásí škole změnu v podávání léků. 

 Nespolehlivost na straně učitele. 

 Neinformovanost pedagogů. 
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Příloha 1. - Medikace ve škole:  

Kdy je učitel povinen žákovi ve škole podat léky?  

Za jakých okolností mohou učitelé žákům podávat léky? Takových situací může ve škole nebo 
při školních aktivitách nastat několik. V prvé řadě je třeba rozlišit, zda se jedná o medikaci u 
žáků s chronickými potížemi, nebo o medikaci při akutním ošetření žáka. Obecně existují tři 
situace: první pomoc, ad hoc medikace a pravidelná medikace z důvodu dlouhodobého 
užívání léků.  

První pomoc  

První pomoc musí poskytnout každý, nezletilému i dospělému člověku (starší 18 let).  

Ad hoc medikace  

Ad hoc medikace je možná pouze se souhlasem zákonných zástupců. Taková situace může 
nastat třeba na pobytové akci školy. Škola má v takové situaci od zákonných zástupců 
souhlas například s podáním léků při horečce. Souhlas je omezen na dobu trvání akce. 
Znalost zdravotního stavu dítěte se opírá o posudek o zdravotní způsobilosti vystavený 
praktickým lékařem žáka.  

Pravidelná medikace  

Co se týče pravidelné medikace, platí, že pokud nejde o úkon, který může provádět jen 
zdravotník s potřebnou kvalifikací, může jej provádět kdokoli, tedy i laik, ať už po zácviku, 
nebo i bez něj.  

Odpovědnost školy  

Školy mívají informaci o potřebě pravidelné medikace k dispozici z posudku o zdravotní 
způsobilosti dětí. Zpravidla jde o nejrůznější „vnitřní nemoci“ včetně alergií. Medikace je 
stanovena lékařem, není třeba dalšího vyšetření ve školském poradenském zařízení.  

Škola obecně zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví dítěte, proto je nutné zajistit 
medikaci, pokud ji žák v rámci pravidelnosti potřebuje. Doporučuje se určit osobu (nebo více 
osob kvůli zastupitelnosti), která medikaci provede, případně dohlédne na to, aby proběhla.  

Při řešení případné odpovědnosti při komplikacích v souvislosti s medikací se neřeší 
individuální zodpovědnost, ale jestli bylo uděláno vše pro ochranu zdraví a bezpečnosti 
dítěte. O potížích je nutné informovat zákonného zástupce.  

 

Zveřejněno: 16. duben 2019  



 


