
Pozor, nastali zmeny,  predškolák už nemôže zostať doma bez
ospravedlnenia  a  materská škola  musí  vedieť,  kde sa  dieťa
nachádza.

Prečo sa zmenili pravidlá v ospravedlňovaní predškolákov?Doteraz platilo, že
deti  v  materskej  škole  –  predškoláci,  mohli  aj  v  poslednom  ročníku  chodiť  na  vyučovanie
ľubovoľne. Či boli choré, trávili čas so starými rodičmi alebo sa rodičia rozhodli si ich nejaký čas
nechať doma, nepotrebovali k tomu žiadne iné doklady. 

Od nového školského roka 2021/2022, je dochádzka predškolákov do 
materskej školy povinná. Kvôli tomu začali platiť aj nové pravidlá ospravedlňovania ich 

neprítomnosti na vyučovaní. Tie sú odteraz úplne rovnaké ako pri školákoch v základnej škole. Čo 

vás teda čaká v prípade, ak zostane vaše dieťatko doma?

Do piatich dní  ho môžete  ospravedlniť  rodič, ak  sa  rozhodnete  nechať  dieťa  v

predškolskom  veku  doma,  musíte  to  oznámiť  riaditeľke  materskej  školy.  Uvediete  tiež,  či
vyučovanie vynechá zo zdravotných, alebo iných dôvodov.

Pokiaľ dieťa, predškolák, nebude navštevovať škôlku počas 5-tich dní, tak mu neprítomnosť

môže  ospravedlniť  rodič,  písomne  do  slovníčka  po  návrate  do  materskej  školy  vo  svojej

triede. Nad 5 dní už potrebujete ospravedlnenie od lekára.

Ospravedlňovanie detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa riadi, rovnako ako

v  prípade  plnenia  povinnej  školskej  dochádzky,  zákonom.  Rozdiel  medzi  materskou  a

základnou  školou  je  iba  v  tom,  že  sa  nepočítajú  neospravedlnené  hodiny,  ale  počet

neospravedlnených dní v mesiaci, a to 5 a viac.

NEOSPRAVEDLNENÉ dni, sú také, kedy materská škola nevie, kde dieťa trávi čas a rodič to

neoznámil  (teda  dieťa  neospravedlnil)  prípadne,  ak  je  to  nad  5  dní  a  rodič  nepredloží

potvrdenie od lekára.

Rodič  môže  ospravedlniť  dieťa  na  5  po  sebe  VYUČOVACÍCH  dní.  Počet  týchto

ospravedlnení však nie je obmedzený, jediná podmienka je,  že tieto ospravedlnenia nemôžu

ísť bezprostredne po sebe.

Ak dieťa vynechá viac ako 5 po sebe nasledujúcich dní, rodič musí materskej škole predložiť

“Potvrdenie  o  chorobe”,  ktoré  vydáva  detský  lekár.  V  opačnom  prípade  by  išlo  o

neospravedlnené dni. 

https://najmama.aktuality.sk/tema/skolka/


Riaditeľka materskej školy má povinnosť hlásiť neospravedlnené hodiny úradom. Ak rodič nechá

dieťa svojvoľne doma a neoznámi  riaditeľke  materskej školy, kde sa nachádza alebo nedonesie

ospravedlnenie.  "Neospravedlnené  dni  v  mesiaci  potom  rieši  riaditeľka  materskej  školy

rovnako  ako  v  prípade  základnej  školy  uplatnením  inštitútu  osobitného  príjemcu

rodičovských  dávok,  teda  prídavku  na  dieťa  a  príspevku  k  prídavku  na  dieťa,  teda

komunikáciou  a  oznámením  úradu  práce  a  sociálnych  vecí  a  rodiny.  Priestupok  sa  bude

následne  riešiť  ako  zanedbanie  riadneho plnenia  predprimárneho  vzdelávania.  V tomto  prípade

môžu rodiča prísť o prídavky na dieťa. Tieto pravidlá sú nastavené tak,  aby bola dodržaná

zásada,  že predprimárne vzdelávanie je  pre deti  povinné,  a preto dôvodom neprítomnosti

majú byť skutočne len objektívne dôvody," .

Nad 5 dní potrebujete ospravedlnenku od lekára, predškolák môže byť neprítomný

na vyučovaní po dobu viac ako päť dní len v prípade, ak má nejaké zdravotné dôvody. Teda na
rozdiel od predošlých rokov si už nemôžete nechať škôlkára v poslednom ročníku tak dlho doma
len z vlastnej vôle. Potvrdenie vám vystavuje pediater na vlastné tlačivo. Dieťa musí následne
nastúpiť do škôlky hneď, ako ho lekár označí za zdravé.

Nezabudnite, doktor nemôže vystaviť potvrdenie pozadu!V tejto situácii

môže dôjsť k veľmi častému pochybeniu. Lekár vám nemôže vystaviť potvrdenie o chorobe so
spätným dátumom. Keď teda dieťaťu neprechádza choroba a vy by ste k nemu šli až na šiesty
deň, nemôže vám vydať potvrdenie, že bolo kvôli zdravotným problémom doma už predtým.
Na vystavenie  potvrdenia  totiž  potrebuje zápis  v  zdravotnej  karte.  Preto ak  má váš  predškolák
nejaké symptómy, konzultujte to s lekárom čo najskôr. Vďaka tomu bude mať dieťa ospravedlnené
všetko vymeškané vyučovanie.

Potvrdenie  o  bezinfekčnosti,  teda  bezpríznakovosť,  aj  pri  mladších  deťoch

nezabúdajte na ďalšiu novinku tohto školského roka. Pokiaľ predškolák nie je v materskej

škole päť za sebou nasledujúcich dní alebo v prípade mladších detí ľubovoľný počet po sebe

nasledujúcich dní, musí okrem ospravedlnenia od vás (predškolák),  priniesť opätovné potvrdenie

o  bezinfekčnosti,  po novom sa zmenilo na  Písomné vyhlásenie o  bezpríznakovosti (september

2021).

Zároveň  by  som  chcela upozorniť,  že  „Písomné  vyhlásenie  o  bezpríznakovosti“  rodič

predkladá pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a

viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov)." Toto vyhlásenie

vypíšu  a  podpíšu  rodičia,  nepotrebujú  na  to  tlačivo  od  lekára.  Tlačivo  na  vyhlásenie

bezpríznakovosti nájdete v šatni každej triedy.

14.09.2021                   Mgr. Iveta Jánošíková 
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