KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO

Přijímání dětí do předškolních zařízení

v souvislosti s právě probíhajícími zápisy do předškolních zařízení si Vás dovoluji upozornit na
náležitosti informací uváděných ke stavu očkování.
Povinnost řádného, tj. pravidelného očkování při vstupu dítěte do předškolního kolektivu je
stanovena § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), kterou by mělo dítě naplňovat v době přijetí do
předškolního zařízení:
„Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině a dále právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba, která provozuje v provozovně živnost nebo v případě právnické osoby též jinou činnost, v jejíž
náplni je péče o děti do 3 let věku, nebo mateřská škola, s výjimkou zařízení uvedených v § 46 odst. 4 větě
druhé a zařízení, do nichž je docházka povinná, mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo
stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování
podrobit pro trvalou kontraindikaci.“

V přihlášce dítěte k zápisu do mateřské školy potvrzuje registrující praktický lékař pro děti a
dorost, zda je dítě řádně očkováno. V přihlášce musí být jednoznačně uvedeno „ANO“ nebo „NE“.
Pokud lékař vyplní „NE“, pak může být dítě přijato jedině v případě, kdy má trvalou zdravotní
kontraindikaci očkování nebo doklad o tom, že je proti nákaze imunní (jedná se o zcela výjimečné
případy). Jakékoli jiné uváděné důvody - např. „individuální očkovací plán“ - nemají žádnou
vypovídající hodnotu o provedeném očkování a takové dítě by nemělo být do předškolního zařízení
přijato. Dovoluji si upozornit, že přijetím takového dítěte porušuje ředitel/ka § 50 citovaného zákona a
vystavuje se riziku sankce udělené ze strany KHS JMK.
Jak dále vyplývá z § 50 citovaného zákona, povinnost očkování se nevztahuje na děti přijímané do
povinného předškolního vzdělávání.
V dětských skupinách při přijímání dětí mladších 18 měsíců musí stav očkování korespondovat
s věkem dítěte.
V případě nejasností je možné se obrátit na odd. protiepidemické na příslušném územním pracovišti
Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (kontakty: www.khsbrno.cz).

MUDr. Renata Ciupek, v r.
ředitelka odboru
protiepidemického
V Brně dne 20. března 2018
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