
 

 

Predprimárne vzdelávanie je od 01.09.2021 POVINNÉ, stručné informácie o ospravedlnení zo 

školského zákona. 

Predškoláci zákonný príspevok NEPLATIA. 

6.1 Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v materskej škole Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, jeho zákonný zástupca je povinný 

podľa § 144 ods. 9 školského zákona oznámiť materskej škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej 

neprítomnosti dieťaťa sa uznáva podľa § 144 ods. 10 školského zákona najmä: - lekárom choroba, - nariadený zákaz dochádzky do školy, 20) § 13 

zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 26 

- rekonvalescencia alebo vyzdvihnutie dieťaťa z materskej školy pri príznakoch ochorenia počas dňa, - mimoriadne nepriaznivé poveternostné 

podmienky, - náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, - mimoriadne udalosti v rodine alebo - účasť dieťaťa na súťažiach. Ak 

neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia, vyžadujúceho lekárske vyšetrenie, trvá dlhšie ako tri21) po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží jeho 

zákonný zástupca potvrdenie od lekára. 22) Vyššie uvedené znamená, že: - ak dieťa nepríde do materskej školy tri dni, jeho neprítomnosť 

ospravedlňuje zákonný zástupca; - ak dieťa chýba viac ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni z dôvodu ochorenia, vyžadujúceho lekárske 

vyšetrenie, riaditeľ materskej školy požaduje od zákonného zástupcu potvrdenie od lekára, ktoré je súčasťou ospravedlnenia zákonného zástupcu. Ak 

dieťa nie je prítomné v materskej škole viac ako päť dní z iných dôvodov, napr. že trávi čas so starou mamou, ide na dovolenku s rodičmi, má 

prerušenú dochádzku a pod., pri návrate dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca predkladá len písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje 

príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, ktoré nesmie byť staršie ako jeden deň (§ 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. 

z.). V takomto prípade zákonný zástupca nepredkladá potvrdenie od lekára.23) Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa podľa § 24 ods. 8 zákona č. 

355/2007 Z. z. sa vyžaduje z epidemiologických dôvodov kvôli ochrane zdravia ostatných detí v kolektíve. V praxi je potrebné dôsledne rozlišovať, 

kedy riaditeľ materskej školy vyžaduje potvrdenie od lekára a kedy len písomnévyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného 

ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. 24) Potvrdenie od lekára podľa § 144 ods. 10 školského zákona slúži len na ospravedlnenie 

neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní v materskej škole z dôvodu ochorenia. Potvrdenie od lekára, ospravedlňujúce neprítomnosť dieťaťa 

podľa § 144 ods. 10 školského zákona na výchove a vzdelávaní v materskej škole z dôvodu ochorenia nemožno zamieňať s potvrdením o zdravotnej 

spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa a ho vyžadovať od zákonného zástupcu 

napr. po nástupe dieťaťa do materskej školy po prerušení prevádzky materskej školy napr. v čase letných prázdnin. 


