
Usmernenie k ospravedlňovaniu neprítomnosti detí materskej školy  

počas pandémie ochorenia COVID-19  

 

Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/18439:2-A1810 a metodického 

materiálu – Usmernenie k ospravedlneniu neprítomnosti detí MŠ s účinnosťou od 18.10.2021 platí:  

 

 Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, jeho zákonný zástupca alebo zástupca 

zariadenia (ďalej len „rodič“) je povinný oznámiť materskej škole bez zbytočného odkladu 

príčinu jeho neprítomnosti.   

 

• 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. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti vystavuje rodič vždy, v prípade 

potreby aj opakovane viackrát počas školského roka.  

 „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.   

 

Poznámka: Za zdravotný stav dieťaťa je plne zodpovedný výhradne jeho rodič.  

Len vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať „Potvrdenie od lekára. V 

prípade detí, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné, ak má materská škola podozrenie zo 

zanedbania zdravotnej starostlivosti dieťaťa rodičom, má možnosť kontaktovať úrad práce, sociálnych vecí a 

rodiny. 

 

• Ak ide o dieťa,  pre ktoré je predprimárne vzdelávanie 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) z iných dôvodov ako ochorenia (možné len v nevyhnutnom prípade).  

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti vystavuje rodič vždy, v prípade potreby aj opakovane 

viackrát počas školského roka. 

 

 „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.  

 

 „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.  



 

  

Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, z dôvodu 

ochorenia, počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného 

v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. sa predlžuje z 

troch po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na sedem po sebe nasledujúcich vyučovacích dní 

(víkendy a sviatky sa nepočítajú).  

Riaditeľ materskej školy, v prípade podozrenia na neodôvodnené vymeškávania povinného 

predprimárneho vzdelávania, kontaktuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.  

 

 

Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť: 

 

 - dieťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie v materskej a 

špeciálnej materskej škole na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní  

(víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia.  

Pri absencii viac ako 7 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu 

ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného 

lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom 

ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).  

 

-  dieťa, ktoré neplní povinné predprimárne vzdelávanie v 

materskej a špeciálnej materskej škole aj z dôvodu ochorenia. 

„Potvrdenie od lekára“ sa bez ohľadu na dĺžku trvania 

neprítomnosti nevyžaduje, keď ide o neprítomnosť z dôvodu 

ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je 

povinné v materskej a špeciálnej materskej škole.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


