
Milí rodičia, choré deti patria do 

postele, nie do škôlky! 

Nie je nič horšie, ako choré deti v detskom kolektíve a predsa sa táto 

situácia opakuje stále dookola.  

A všetky sú prenášané najmä v detských kolektívoch. 

Mnohé mamy však chorobu svojich detí podceňujú a neváhajú poslať ich 

prechladnuté do školy či škôlky. A tu nastáva naozajstný problém. Nie je nič horšie, 

ako choré dieťa v kolektíve iných detí. 

Nočná mora všetkých rodičov 

Zrejme každá mama pozná prípad, kedy jej dieťa prinieslo zo školy alebo škôlky 

chorobu. Stačí jedno nakazené dieťa v kolektíve a lavína chorôb sa môže začať 

sypať. Aj lekári sa zhodujú na tom, že ak na dieťati rodič spozoruje nejaké známky 

ochorenia, dieťa by malo zostať doma. Lenže často sa stáva, že rodičia najskôr 

akože skúšajú - či a ako sa rozvinie začínajúca choroba dieťaťa.   

 Choré dieťa do kolektívu nepatrí !!! 

Choré dieťa patrí do postele! 

Takíto rodičia by si však mali uvedomiť dôležitú vec, a to - že ak dajú choré dieťa do 

kolektívu, neškodia len ostatným deťom, ale najmä tomu svojmu. Ak už totiž v sebe 

má nejaký vírus, tým, že nezostane doma, mu spôsobujete len väčšie trápenie a 

väčšiu záťaž na organizmus. 

Na strane zdravých je aj zákon 

Podľa paragrafu 24 zákona č. 355 / 2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia môže byť dieťa umiestnené v predškolskom zariadení len 

v prípade, že je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve, neprejavuje príznaky 

prenosného ochorenia, nemá nariadené karanténne opatrenia. „Prevádzkovateľ 

zariadenia je povinný 
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a) zabezpečiť, aby skutočnosť, či zdravotný stav dieťaťa umožňuje jeho prijatie do 

zariadenia, zisťovala každý deň zodpovedná osoba pred prijatím dieťaťa do 

zariadenia, 

b) zabezpečiť, aby osoba zodpovedná za každodenné prijímanie detí do zariadenia 

prijala dieťa podozrivé z ochorenia iba na základe vyšetrenia jeho zdravotného stavu 

ošetrujúcim lekárom, 

c) zabezpečiť izoláciu dieťaťa od ostatných detí, ak dieťa počas dňa prejavilo 

príznaky akútneho prenosného ochorenia, dočasný dohľad nad ním a informovanie 

zástupcu dieťaťa.“ 

Môžete to riešiť v škôlke, aj škole - ste v práve 

Niektorí rodičia zodpovednosť a často aj samotné príznaky stále podceňujú a svoje 

deti aj napriek problémom umiestňujú naďalej do škôlky. 

Ak ste sa teda stretli s tým, že do škôlky opakovane dávajú 

rodičia svoje choré deti, skúste to riešiť. Zdravé dieťa je 

totiž v práve.  

 

Vážení rodičia! 

V prípade, že p.učiteľka pri rannom filtri zistí, že dieťa má 
príznaky ochorenia, dieťa nepreberie a pošle rodiča 
s dieťaťom k lekárovi. Umožňuje nám to aj Školský poriadok 
a v záujme zdravých detí, to budeme v plnej miere 
realizovať. 
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