
Materská škola L. Sáru č. 3, 841 05 Bratislava 

 

DODATOK Č. 2 K ŠKOLSKÉMU PORIADKU 

 

Požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí. 

Podávanie medikamentov v materskej škole. 

 

                                                                       Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

     Riaditeľka Materskej školy L. Sáru č.3 v Bratislave, v súlade s § 3 a 4 zákona č. 138/2019 Z.z.,  

§ 144 a 145 zákona č. 245/2008 Z.z., § 152 školského zákona, § 7 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 

Z.z. o materskej škole vydáva dodatok k školskému poriadku v materskej škole, ktorý sa týka 

požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí. Dodatok k školskému poriadku sa 

vzťahuje na všetkých zamestnancov a zákonných zástupcov materskej školy. 

 

Článok 2 

Všeobecné ustanovenia 

 

1.   V materskej škole sa nepodávajú deťom lieky v žiadnej forme, antibiotiká, kvapky, čípky,  

       probiotiká, výživové doplnky a vitamíny. 

   

2.   Ak má dieťa lekárom nariadené užívanie lieku, užíva ho pod dohľadom zákonného zástupcu. 

      Ak ide o užívanie lieku na lekárom určenú dlhšiu dobu, probiotík, liekov proti zácpe,  

      či  výživových doplnkov, rodič si nastaví taký režim podávania, aby mu ich podával pred 

      príchodom do materskej školy, alebo po odchode dieťaťa z materskej školy, prípadne po 

      vzájomnej dohode škola  môže umožniť, aby rodič mohol v priebehu dňa prísť dieťaťu 

      liek podať. 

      

 3.  Pedagogickí zamestnanci školy, ani ostatní zamestnanci školy nemajú oprávnenie na podávanie  

      liekov, antibiotík, kvapiek, pichanie injekcií, či aplikáciu rektálnych čípkov. Nesprávne podanie  

      lieku by mohlo ohroziť život dieťaťa. 

 

4.   Vo veľmi odôvodnených prípadoch, pri liekoch zachraňujúcich život dieťaťa, napríklad v prípade 

      anafilaxie/alergie, alebo febrilných kŕčoch môže škola za splnených nižšie uvedených podmienok  



      vydať súhlas v prípade ohrozenia života dieťaťu podať liek. 

 

Podmienky k bodu č.4 : 

 Zákonný zástupca dieťaťa je povinný o takejto skutočnosti informovať riaditeľku materskej 

školy ešte v čase prijímania dieťaťa do materskej školy, v čase podávania žiadosti o prijatie 

dieťaťa. 

 Prv, ako materská škola prevezme na seba riziká spojené s podávaním liekov, či aplikovaniu 

injekcií, alebo rektálnych čípkov na záchranu života dieťaťa, hľadajú sa spôsoby a možnosti, 

aby liek, injekciu, čípok  na záchranu života aplikoval rodič, napríklad úpravou dochádzky 

dieťaťa do materskej školy, alebo účasťou rodiča na výchove a vzdelávaní počas podávania 

lieku a pod. 

 Podávanie takýchto liekov v materskej škole je umožnené na základe individuálnej dohody 

s rodičom dieťaťa. 

 Škola požaduje vyjadrenie a odporúčanie lekára pre deti a dorast, alebo lekára špecialistu. 

Lekár v rámci indikovanej určitej liečby vystaví informáciu o vzniku zdravotného problému 

a jeho prejavoch, požiadavke podávať liek, čípok, spôsobe podávania lieku, čípku, časovom 

rozmedzí podávania lieku, o počte aplikácii, dôvode aplikácii.... 

 Ak príde k vzájomnej dohode medzi školou a zákonnými zástupcami dieťaťa, podávanie 

takýchto liekov, injekcií, čípkov je možné na základe informovaných súhlasov zákonných 

zástupcov, učiteľov pracujúcich v triede, ktorú bude dieťa navštevovať, ale aj ostatných 

pedagogických zamestnancov školy, nakoľko môžu nastať situácie, kedy bude potrebné konať 

aj v prípade, že nebude prítomná žiadna z učiteliek danej triedy, alebo bude dieťa zaradené na 

určitý čas do inej triedy. 

 Vždy je však na rozhodnutí riaditeľky materskej školy, po predbežnej dohode                                   

s pedagogickými zamestnancami školy, či na materskú školu , teda aj na svojich zamestnancov 

prevezme riziko spojené s podávaním liekov, injekcií a čípkov na záchranu života dieťaťa.. 

 

                                                                          Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

 

Dodatok č.2 nadobúda účinnosť od 13.10.2021 

 

 

V Bratislave dňa 13.10.2021                                                          Martina Horváthová 

                                                                                                     riaditeľka materskej školy 


