
Pravidlá vydávania „Ospravedlneniek“, „Potvrdení o zdravotnom stave“  pre 
deti do škôl a škôlok,  Pravidlá ranného filatra v MŠ,    VZOR „Prehlásenia 
o bezinfekčnosti“    
 
 
 
1. neprítomnosť v škole do 3. dní ospravedlňuje rodič, nad 3 dni - pediater, ktorý 

vydá Potvrdenie o chorobe. A to toľkokrát za školský rok, koľko je potrebné, teda 

pokojne pri každej chorobe dieťaťa (nielen napr. raz za polrok ako to chcú niektoré 
školy).  Výnimkou sú školy v duálnom vzdelávaní - tam treba Potvrdenie o chorobe 
od prvého dňa (ako pri PN). 
 
2. neprítomnosť v škôlke - aj dlhšiu ako 3 dni - ospravedlňuje rodič, pediater len vtedy, ak 
dieťa potrebuje pediatra pre závažnejší zdravotný stav a rodič usúdi, že potrebuje ísť s 
dieťaťom k lekárovi alebo vtedy, ak sa "nezhodne" s učiteľom. Upozorňujem!!!! Žiadna škôlka 
nemôže od lekára žiadať vykonanie nejakých vyšetrení - napr. výtery, odbery, nasadenie 
nejakej liečby a pod. Na vykonanie týchto postupov, musí mať lekár zdravotnú indikáciu. 
 
 

Rodič môže ospravedlniť žiakovi 3- dňovú neprítomnosť v škole koľkokrát za rok 
uzná. Nie je zákonom stanovený počet povolených ospravedlnení rodičom. 
 
 

Lekár vždy vydáva len „Potvrdenie o chorobe“. Nikdy sa nevyjadruje 

k zdravotnému stavu, (teda či je dieťa zdravé alebo nie), nevyjadruje sa k 
spôsobilosti dieťaťa navštevovať kolektívne zariadenie. Škôlka ospravedlní 

neprítomnosť dieťaťa na základe „Potvrdenia o chorobe“. 

2. Lekár NIKDY nevydáva „Potvrdenie o chorobe“ spätne – vždy až odo dňa 
vyšetrenia v  ambulancii. 
3. Neprítomnosť dieťaťa v materskej škôlke do 3 dní z dôvodu ochorenia 
ospravedlňuje rodič. 
4. Neprítomnosť dieťaťa v materskej škôlke dlhšiu ako 3 dni z dôvodu banálneho 
ochorenia nevyžadujúceho lekárske ošetrenie (takého, kedy rodič nepotrebuje prísť 
k lekárovi, aby dieťa vyšetril a odporučil liečbu, chorobu zvládne sám – napr. 
prechladnutie a pod.),z dôvodu rekonvalescencie, strachu pred vznikom ochorenia 
u dieťaťa ospravedlňuje rodič –„Ospravedlnením dieťaťa z neprítomnosti v materskej 

škôlke a prehlásením o bezinfekčnosti“. 
5. Neprítomnosť dieťaťa v materskej škôlke z dôvodov iných ako choroba dieťaťa 
napr. návšteva starých rodičov, dovolenka s rodičmi a pod. ospravedlňuje rodič – 

„Ospravedlnením dieťaťa z neprítomnosti v materskej škôlke a prehlásením 
o bezinfekčnosti“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Prehlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa: 
 
 
 
Písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia 
a nemá nariadené karanténne opatrenie 
 
 
 
Vyhlasujem, že dieťa ............................. bytom v .......................... neprejavuje 
príznaky akútneho ochorenia a že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár 
všeobecnej  zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu 
nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky 
dohľad). Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú 
spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, 
ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. hnačka, angína, vírusový zápal pečene, 
zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami). 
Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä 
som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 
 
 
 
V ..................... dňa ................... 
  
Meno, priezvisko, adresa, tel. č. a podpis zákonného zástupcu ................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Pravidlá ranného filtera - škôlky 
 
Cieľom „ranného filtra“ je identifikovať deti, ktoré navonok prejavujú zreteľné 
príznaky, ktoré by mohli znamenať infekčné ochorenie dieťaťa s možnosťou 
ohrozenia ostatných detí v materskej škole. „Ranný filter“ nie je nástrojom 
vyvodzovaním záverov o zdraví a chorobe. Pri vykonávaní „ranného filtra“ učiteľka 
materskej školy pohľadom skontroluje oči, uši, nos a viditeľné časti kože a vyzve 
dieťa aby zakašlalo. 
Ak: 
-       sú oči výrazne lesklé alebo červené, s hnisavým výtokom (“karpinami”), 
-       z uší vyteká tekutina a je zaschnutá na ušnici, 
-       z nosa vyteká hustá skalená tekutina, okolie nosa je červené, podráždené, 
-       na tvári alebo na končatinách sú zapálené, hnisajúce miesta a miesta aj s 
chrastami 
-       má dieťa intenzívny dusivý kašeľ alebo výrazný vlhký produktívny kašeľ 
učiteľka dieťa odmietne prevziať do materskej školy. 
 
Po chorobe môže dieťa nastúpiť do materskej školy aj v prípade, že má jednoduchú 
(priesvitnú) nádchu, občasný suchý dráždivý kašeľ aj ak u neho pretrváva občasný 
vlhký kašeľ, najmä pri námahe alebo v ľahu po spánku (môže pretrvávať aj 3 týždne). 
 
 
 
 
 
 
 


