
Dodatok č. 1/2021 k Školskému poriadku v Materskej škole Kátov 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

Riaditeľka Materskej školy Kátov 155, v súlade § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) v znení zákona č.209/2019 Z. z. vydáva dodatok k školskému 

poriadku v materskej škole, ktorý sa týka ospravedlnenia neprítomnosti počas trvania 

mimoriadnej  situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti 

s Covid - 19. 

 Dodatok k školskému poriadku sa vzťahuje na všetkých zamestnancov a zákonných 

zástupcov materskej školy.  

Článok 2 

Všeobecné ustanovenia 

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/18439:1-A1810 z 31. augusta 

2021 sa s účinnosťou od 18. októbra 2021 mení takto: 

 

Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti 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. 

b) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich 

vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,  

c) nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.“ 

 

Cieľom navrhovanej zmeny je znižovanie počtu osôb v čakárňach a ambulanciách lekárov. Za 

dochádzku do školy a zdravotný stav dieťaťa zodpovedá jeho zákonný zástupca. 

Rozhodnutím sa predlžuje lehota na ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je 

predprimárne vzdelávanie povinné, z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe 

nasledujúcich vyučovacích dní. Potvrdenie od lekára z dôvodu neprítomnosti dieťaťa, pre 

ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa bude vyžadovať až, ak neprítomnosť 

dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 7 dní. 

Potvrdenie od lekára sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, ak ide o 

neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je 

povinné. 



 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

1. Riaditeľka materskej školy Dodatok č.1/2021 k školskému poriadku zverejní na webovom sídle 

školy a na informačnej stene vo vstupných priestoroch školy.  

2. Dodatok č.1/2021 nadobúda účinnosť od 18.10.2021 

 

Dodatok č.1/2021 vypracovala riaditeľka školy Vlasta Bartošová 

 Dodatok č.1/2021 k školskému poriadku bol prerokovaný Pedagogickou radou školy: 18.10.2021  

Radou školy:  

Zákonní zástupcovia boli informovaní o dodatku k školskému poriadku triednou učiteľkou  

a oznamom , ktorý je zverejnený na informačnej stene v priestoroch MŠ.  


