Dodatok č.1 k Školskému poriadku 2017-2018

V súvislosti s listom Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti zo
dňa 22.6.2017, v ktorom sa uvádza spôsob ospravedlnenia neprítomnosti dieťaťa
v materskej škole a to, že od 1.9.2017 vystaví všeobecný lekár pre deti a dorast
(primárny pediater) potvrdenie o chorobe kratšej ako 3 dni vo výnimočných a
osobitne odôvodnených prípadoch na základe písomnej žiadosti školy a alebo
školského zariadenia so súhlasom zákonného zástupcu Úrad verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky, odbor legislatívy a práva vydal dňa
11.9.2017 k požiadavke Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti
stanovisko, podľa ktorého prevádzkovateľovi predškolského zariadenia takúto
povinnosť, t. j. písomne požiadať o vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa,
ktoré pedagogický pracovník odmietol prijať do predškolského zariadenia, zákon č.
355/2007 Z. z. neukladá a teda nie je možné vyžadovať splnenie požiadavky, ktorú
zákon neukladá. Požiadavku považuje ako nedôvodnú a za súčasného právneho
stavu ako neuskutočniteľnú.
Platná legislatíva:
Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka v škole alebo školskom zariadení rieši
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, §144, ods.10.
(10) Neprítomnosť̌ maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe
nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca
zariadenia; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže
vyžadovať̌ lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad
potvrdzujúci odôvodnenosť̌ jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z
dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží
dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára.
Podľa § 7 ods.7 vyhlášky č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších
predpisov pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že
jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy.
V zmysle citovaného ustanovenia vyhlášky, dieťa podozrivé z ochorenia prijme
pedagogický pracovník do predškolského zariadenia iba na základe vyšetrenia jeho
zdravotného stavu ošetrujúcim lekárom pre deti a dorast.

