
                    

   Pozor ZMENA ! Prosíme, čítajte pozorne. 

 

S účinnosťou od 18.10.2021 sa mení na základe usmernenia Ministerstva školstva 
spôsob ospravedlňovania dieťaťa po neprítomnosti v materskej škole nasledovne: 

Ak ide o dieťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie NIE JE POVINNÉ,  rodič 
predkladá: 

- „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ vystavené rodičom – pri návrate dieťaťa do 
materskej školy v prípade, že jeho neprítomnosť trvala tri a viac po sebe idúcich 
kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov), 
a to z akýchkoľvek dôvodov (napr. ochorenie, trávi čas so starou mamou, ide na 
dovolenku s rodičmi a pod.).  

- „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast– pri návrate dieťaťa 
do materskej školy, v prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole z dôvodu 
ochorenia, a to len v tom prípade, ak lekár po prezenčnom vyšetrení dieťaťa 

posúdi, že je potrebné „Potvrdenie od lekára“ vystaviť z epidemiologických 
dôvodov kvôli ochrane zdravia ostatných detí v kolektíve.  

                       „Potvrdenie od lekára“ môže škola vyžadovať vo výnimočných a 
osobitne              odôvodnený prípadoch. 

Ak ide o dieťa, pre ktoré  predprimárne vzdelávanie  JE POVINNÉ  (predškoláci)  rodič 
predkladá: 

- „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ vystavené rodičom — pri návrate dieťaťa 
do materskej školy v prípade, že jeho neprítomnosť trvala tri a viac po sebe idúcich 
kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) z iných dôvodov        ako ochorenia 
(možné ale len v nevyhnutnom prípade). 

-  „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ vystavené rodičom—pri návrate dieťaťa do 
materskej školy, v prípade že neprítomnosť dieťaťa v materskej škole trvala od 3 do 7 
po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) z dôvodu ochorenia, 
ktoré si nevyžadovalo osobné vyšetrenie u všeobecného lekára pre deti a dorast. 
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti môže v takomto prípade vystaviť rodič bez 
obmedzenia, aj opakovane viackrát počas školského roka 

- „Potvrdenie od lekára“ vystavené všeobecným lekárom pre deti a dorast—pri návrate 
dieťaťa do materskej školy v prípade, ak jeho neprítomnosť trvala viac ako sedem po 
sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) z dôvodu ochorenia, 
o priebehu ktorého mal všeobecný lekár pre deti a dorast vedomosť. „Potvrdenia od 
lekára“ môže vystaviť lekár bez obmedzenia počtu počas školského roka. 

- Naďalej platí, že rodič predkladá po každej neprítomnosti dieťaťa s povinným 
predprimárnym vzdelávaním písomné ospravedlnenie s uvedením dôvodu 
neprítomnosti. 

 


