“Ranný filter” alebo ako sapri vstupe do materskej školy preveruje, či
je dieťa zdravé
Povinnosť vykonávania "ranného filtra" v materských školách je stanovená v § 24
ods. 9 písm. a/, b/ zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Kontrola zdravotného stavu dieťaťa pri prijímaní do škôlky, tzv. “ranný filter” prebieha
vždy za prítomnosti zákonného zástupcu alebo ním poverenej osoby, je to
jednoduché, neinvazívne pozorovanie dieťaťa prípadne doplnené otázkami.



Vykonávajú ho pedagogickí pracovníci každé ráno pri príchode dieťaťa do
zariadenia.



Celý vstupný filter sa vykonáva bez dotyku dieťaťa, len pozorovaním správania,
nálady, vonkajších prejavov na očiach, nose, ušiach a viditeľných častiach kože.



Cieľom ranného filtra je identifikovať deti, ktoré navonok prejavujú zreteľné príznaky,
ktoré by mohli znamenať infekčné ochorenie dieťaťa s možnosťou ohrozenia
ostatných detí v zariadení, nemá v žiadnom prípade byť vyvodzovaním záverov o
zdraví achorobe



V prípade, že pedagogický pracovník takéto príznaky pozoruje, dieťa do zariadenia
neprijme



Ďalší postup závisí na posúdení zdravotného stavu dieťaťa a je plne v kompetencii
zákonného zástupcu, či je potrebné lekárske vyšetrenie



Pri prijímaní do zariadenia nie sú povinní zákonní zástupcovia poskytovať potvrdenie
od lekára o neprítomnosti chorobyresp. o zdraví (napríklad potvrdenie o
neprítomnosti vší, mrlí, o vykonaní kultivačných vyšetrení z dýchacích ciest).
Zariadenie nemá zákonné oprávnenie tieto potvrdenia vyžadovať a takisto takéto
požiadavky nie sú v súlade so správnou medicínskou praxou. Takéto opatrenia sú
jedine v kompetencii Regionálneho úradu verejného zdravie.

Zákonný zástupcaalebo ním poverená osoba odovzdáva pedagogickému
pracovníkovi dieťa zdravé, bez príznakov ochorenia.

Algoritmus “ranného filtra”

Dieťa ide do triedy veselo, poskakuje, teší sa, nekašle, nemá
červené oči, viditeľné časti tela sú bez vyrážok

Áno

Nie

Dieťa je unavené, plačlivé,
správa sa inak ako zvyčajne
Môže do kolektívu
Kontrola očí (oči sú výrazne lesklé alebo červené, s
hnisavým výtokom (“karpinami”)
Kontrola uší ( z uší vyteká tekutina, je zaschnutá na ušnici)
Kontrola nosa (z nosa vyteká hustá skalená tekutina, okolie
nosa je červené, podráždené)
Kontrola viditeľných častí kože (na tvári alebo na
končatinách sú zapálené, hnisajúce miesta prípadne s
chrastami)
Výzva k zakašlaniu (intenzívny dusivý kašeľ alebo častý
výrazný vlhký produktívny kašeľ)

Nie

Môže do kolektívu

Áno

Neprijať do zariadenia
V prípade, že zákonný zástupca neuzná, že
dieťa je choré, vyplní dotazník o zdravotnom
stave

Dotazník o zdravotnom stave pri vstupe dieťaťa do predškolského zariadenia
(vyplňuje zákonný zástupca na výzvu pedagogického pracovníka)
Meno dieťaťa:___________________________________
1. Prejavuje dieťa nezvyčajné príznaky, má zmenené spávanie?
Áno

Nie

2. Malo vaše dieťa v priebehu predchádzajúcich 24 hodín výstup teploty nad 37,2
stupňov Celzia?
Áno

Nie

3. Malo vaše dieťa v priebehu predchádzajúcich 24 hodín hnačku, vracanie alebo
vyrážky?
Áno

Nie

4. Má vaše dieťa problémy s močením, zápach po acetóne z úst?
Áno

Nie

5. Má vaše dieťa silnú hustú nádchu, upchatý nepriechodný nos alebo silný kašeľ?
Áno

Nie

6. Užíva (prípadne užívalo v priebehu predchádzajúcich 24 hodín) vaše dieťa
antibiotiká pre akútne infekčné ochorenie?
Áno

Nie

7. Bolo vaše dieťa posledných 48 hodín v kontakte s infekčne chorým?
Áno

Nie

Čestne prehlasujem, že odpovede na uvedené otázky sú pravdivé

Dátum:

Podpis zákonného zástupcu:

Ak rodič v akejkoľvek otázke odpovedal “Áno”, dieťa nepatrí do kolektívu, ale do
domácej starostlivosti. Návšteva lekára je potrebná iba v prípadoch, ak to vyžaduje
zdravotný stav dieťaťa. Dieťa sa môže vrátiť do kolektívu, až keď bude zdravé, bez
vyššie uvedených prejavov.

Poznámka:
Po chorobe môže dieťa nastúpiť do škôlky aj v prípade, že pretrváva občasný vlhký
kašeľhlavne pri námahe alebo vľahu po spánku (môže pretrvávať aj 3 týždne), pri
jednoduchej(priesvitnej) nádche alebosuchom dráždivomkašli pri alergii.

