
Dodatok č. 3 k školskému poriadku 

V Školskom poriadku je aktualizovaná 5. časť  vo veci realizácie „ranného filtra“ 

v materskej škole. K úprave textu piatej časti sa pristúpilo po dohode s MUDr. Elenou 

Prokopovou, hlavnou odborníčkou MZ SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast. 

Aktualizovaný materiál (december 2019) nahradil doterajší materiál s vonkajším označením 

„Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole – aktualizácia (august 

2018)“ 

1 Materiál je schválený pod číslom: 2019/18881:1-A1010   

 

V súlade s § 7 ods. 7 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky 

MŠ SR č. 308/2009 Z. z. učiteľka materskej školy môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak 

zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy. Ak dieťa v 

materskej škole počas dňa ochorie, pedagogický zamestnanec zabezpečí jeho izoláciu od 

ostatných detí, dozor ním poverenou osobou z radov zamestnancov školy a informuje 

zákonného zástupcu dieťaťa. V obidvoch prípadoch má zákonný zástupca alebo navštíviť 

lekára, ktorý rozhodne o ďalšom postupe alebo sám rozhodnúť (s plnou zodpovednosťou za 

svoje dieťaťa) čo s dieťaťom urobí (napr. nechá ho niekoľko dní doma a zabezpečí 

starostlivosť inou osobou atď.).  

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 vyvodzovania záverov o zdraví a chorobe 

dieťaťa.  

Pri vykonávaní „ranného filtra“ učiteľka materskej školy pohľadom skontroluje oči, uši, nos a 

viditeľné časti kože a vyzve dieťa aby zakašlalo.  

 

Učiteľka dieťa odmietne prevziať do materskej školy ak:  

- má oči výrazne lesklé alebo červené, s hnisavým výtokom („karpinami“),  

- mu z uší vyteká tekutina a je zaschnutá na ušnici,  

- mu z nosa vyteká hustá skalená tekutina, okolie nosa má červené, podráždené,  

- má na tvári alebo na končatinách zapálené, hnisajúce miesta a miesta aj s chrastami,  

- má intenzívny dusivý kašeľ alebo výrazný vlhký produktívny kašeľ.  

 

Ak dieťa tieto príznaky nemá, učiteľka dieťa od rodiča prevezme.  

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).  

Na účely prevzatia, resp. neprevzatia dieťaťa pri zistení, že jeho zdravotný stav nie je vhodný 

na prijatie do materskej školy, nie je lekár povinný uvádzať podrobný opis zdravotného stavu 

dieťaťa, iba potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.  

Materská škola nemá povinnosť písomne žiadať od lekára potvrdenie o zdravotnom stave 

dieťaťa, ktoré učiteľka materskej školy odmietla prevziať po zistení, že jeho zdravotný stav 

nie je vhodný na prijatie do materskej školy (na základe realizácie ranného filtra). Ak dieťa 

neprejde ranným filtrom, zákonný zástupca s takýmto dieťaťom absolvuje lekárske vyšetrenie 

(materská škola následne ospravedlní neprítomnosť dieťaťa potvrdením od lekára) alebo 

zabezpečí jeho doliečenie a starostlivosť inou osobou.   



  

 


