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!kolské zariadenia v#chovného poradenstva a prevencie (CPPPaP a C$PP), 

!kolské ú"elové zariadenia ($J a V$J) 

 

 

Aktuálnu verziu manuálu 
nájdete na webe: Verzia: 1.6 
www.minedu.sk/skolsky-semafor Dátum: 26 11. 2021

Preh!ad zmien: 

Verzia 1.6 manuálu predstavuje preh!ad opatrení od 1. 9. 2021 vychádzajúc z platnej legislatívy, 
COVID Automatu schváleného vládou SR d"a 18. 11. 2021 a vyhlá#ok Úradu verejného zdravotníctva SR 
zverejnen$ch d"a 24. 11. 2021. Manuál je aktualizovan$ k 26. 11. 2021 z dôvodu vyhlásenia núdzového 
stavu na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlá#ok Úradu verejného zdravotníctva a zverejnenia 
nového rozhodnutia ministra. 



 

1 

OBSAH 
Formulácie a skratky ............................................................................................... 1 
Úvod .................................................................................................................... 2 
Preh!ad opatrení "KOLSKÉHO SEMAFORU 2021/2022 ............................................ 3 
Ochorenie COVID-19 ............................................................................................. 4 
COVID AUTOMAT a "KOLSK# SEMAFOR ................................................................. 5 

COVID Automat .................................................................................................. 5 
"KOLSK# SEMAFOR .......................................................................................... 6 

Testovanie v $kolách ............................................................................................... 7 
Nástup do $koly .................................................................................................. 7 

Kloktacie testy ................................................................................................. 7 
Domáce samotestovanie ...................................................................................... 8 

Zamestnanci $kôl a testovanie ............................................................................ 9 
Úhrada nákladov $kolám na zabezpe%enie protiepidemick&ch opatrení ................... 11 
Základné prevádzkové pokyny .......................................................................... 13 
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti a Potvrdenie od lekára .............................. 14 
Stravovanie ................................................................................................... 15 
"kolské internáty ........................................................................................... 16 
Povinnosti rodi%a ........................................................................................... 16 
Postup pri náhrade mzdy v súvislosti s ochorením COVID-19 ................................. 18 

Zelená fáza ......................................................................................................... 19 
Oran'ová fáza ...................................................................................................... 21 
(ervená fáza ....................................................................................................... 24 
Zoznam regionálnych úradov verejného zdravotníctva pod!a pôsobnosti v okresoch ........ 25 
Zoznam aktuálne platn&ch právnych predpisov upravujúcich COVID-19 V $kolách ........... 26 
 

FORMULÁCIE A SKRATKY  
Pre zjednodu$enie textu sa v manuáli pou'ívajú nasledovné formulácie a skratky: 

rodi! –rodi% alebo iná osoba (napr. zákonn& zástupca), ktorá má die)a v osobnej starostlivosti 
alebo v pestúnskej starostlivosti. Práva a povinnosti, vz"ahujúce sa na rodi!a, sa rovnako 
vz"ahujú na plnoletého #iaka. 

#iak – je die)a, resp. 'iak v$etk&ch druhov $kôl alebo die)a, resp. 'iak nav$tevujúci $kolské 
v&chovno-vzdelávacie zariadenia, $peciálne v&chovné zariadenia, $kolské zariadenia 
v&chovného poradenstva a prevencie, 

$VZ – $peciálne v&chovné zariadenie, 
$KD – $kolsk& klub detí, 
$I – $kolsk& internát, 
$J – $kolská jedále* 
V$J – v&dajná $kolská jedále* 
CV% – centrum vo!ného %asu, 
M$ – materská $kola,  
$M$ – $peciálna materská $kola,  
Z$ – základná $kola,  

$Z$ – $peciálna základná $kola, 
S$ – stredná $kola, 
$S$- $peciálna stredná $kola, 
CPPPaP – centrum pedagogicko-
psychologického poradenstva 
a prevencie, 
C$PP - centrum $peciálno-pedagogického 
poradenstva, 
PPV – povinné predprimárne vzdelávanie. 
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ÚVOD 
Cie!om manuálu "KOLSK# SEMAFOR je udr'a) bezpe%né prostredie v $kolách a $kolsk&ch 
zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 (+alej len „COVID-19“). 
Stanovuje základné prevádzkové podmienky $kôl a $kolsk&ch zariadení, vrátane $pecifík 
dodr'iavania protiepidemick&ch opatrení a odporú%aní v $kolskom prostredí.  

Ministerstvo $kolstva, vedy, v&skumu a $portu SR (+alej len „ministerstvo“) zostavilo manuál 
na základe platn&ch zákonov, uznesení vlády SR, vyhlá$ok ako aj opatrení a rozhodnutí Úradu 
verejného zdravotníctva SR. Sumarizuje preh!ad zákonn&ch povinností a odborn&ch 
odporú%aní za ú%elom lep$ieho zvládnutia pandémie ochorenia COVID-19. V prípade 
potreby, mô'u zria+ovatelia $kôl a $kolsk&ch zariadení konzultova) svoje kroky s miestne 
príslu$n&mi regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva1. 

Aktuálna verzia manuálu je platná a ú%inná po dobu, k&m nebude zverejnená jeho aktualizácia 
na webovom sídle ministerstva: www.minedu.sk/skolsky-semafor. Manuál "KOLSK# 
SEMAFOR je ú%inn& aj po%as trvania núdzového stavu vyhláseného na základe uznesenia 
vlády Slovenskej republiky. 

Manuál sa vz"ahuje na v&etky materské, základné a stredné &koly, v&etky typy 
&peciálnych &kôl, odborné u!ili&tia a praktické &koly, jazykové &koly, základné 
umelecké &koly a &kolské zariadenia ($KD, CV%, $J, V$J, $I, DC, RC, LVS, CPPPaP 
a C$PP) bez oh'adu na zria(ovate'a. Manuál sa t&ka aj tzv. nesie)ov&ch zariadení, 
zapísan&ch v Registri zariadení predprimárneho vzdelávania. V prípade, 'e sa niektoré 
postupy vz)ahujú na konkrétny druh $koly alebo $kolského zariadenia, je to v manuáli 
explicitne uvedené. 

Za ú%elom udr'ania bezpe%ného prostredia v $kolách a $kolsk&ch zariadeniach 
a minimalizovania rizika zatvárania $kôl, sú riaditelia povinní poskytova) ministerstvu aktuálne 
informácie o v&voji epidemiologickej situácie v $kole. Za t&mto ú%elom ministerstvo pripravilo 
online formulár „T&'denné hlásenie $kôl pod!a "KOLSKÉHO SEMAFORA“, ktor& je 
zverejnen& na webovom sídle: www.minedu.sk/skolsky-semafor/. 

Riadite' &koly je povinn) pravidelne nahlasova" informácie o situácii v &kole 
prostredníctvom online formulára ministerstvu: 

a) ka'd& pondelok, a zárove* 
b) bezodkladne pri ka'dej zmene situácie v $kole z dôvodu v&skytu COVID-19. 

"KOLSK# SEMAFOR dop,*ajú priebe'ne aktualizované odpovede na !asto kladené 
otázky a manuál pre riadite'ov &kôl, ktoré sú rovnako zverejnené na webstránke 
www.minedu.sk/skolsky-semafor/. 

Informácie o aktualizácii manuálu %i iné dôle'ité informácie t&kajúce sa prevádzky $kôl 
v $kolskom roku bude ministerstvo zasiela) emailom riadite!om a u%ite!om. V záujme 
bezproblémového informovania $kôl je preto dôle'ité, aby riaditelia a u%itelia mali v $kolskom 
informa%nom systéme uvedené aktuálne pracovné emailové adresy.  

 
1 Zoznam mieste príslušných RÚVZ sa nachádza na konci manuálu, alebo nasledovnom linku: 
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=58  
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PREH#AD OPATRENÍ $KOLSKÉHO SEMAFORU 
2021/2022 

ÚHRADA 
NÁKLADOV 

Ministerstvo poskytne !kolám doplnkové financie na zv!"ené náklady spojené so zabezpe"ením bezpe"nej prevádzky !kôl 
po"as pandémie ochorenia COVID-19. !koly dostanú financie automaticky pred za"iatkom #kolského roka a $al#ie 
za"iatkom decembra 2021. Nemusia o doplnkové financie !iada". 
O zv%#ené mzdové náklady, ktoré #kole vzniknú v súvislosti s paraleln%m zabezpe"ovaním prezen"ného a di#tan"ného 
vzdelávania v oran&ovej alebo "ervenej fáze tohto manuálu, mô&e zria$ovate' po&iada( formou dohodovacieho konania. 

BEZ-
PRÍZNAKOVOS! 

Pri prvom nástupe do !koly a po ka#dom preru!ení dochádzky do !koly v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane 
víkendov a sviatkov) rodi" predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ #iaka (Príloha ". 1). 
#iak s príznakmi musí zosta$ doma. Pokia$ rodi" nevie vylú"i% príznaky, kontaktuje detského lekára. 

NÁSTUP DO 
"KOLY 

Na za"iatku !kolského roka ministerstvo umo#ní dobrovo$né testovanie #iakov v !kolách. 
Základné "koly a "peciálne základné "koly majú mo%nos$ PCR testovania kloktacími testami do 6.9.2021. 
)iaci stredn%ch #kôl (vrátane 8-ro". gym), #peciálnych. stredn%ch #kôl, odborn%ch u"ilí#( a praktick%ch #kôl mô&u na 
za"iatku #kolského roka vyu&i( mo&nos( domáceho samotestovania Ag samotestami (vid ni&#ie). 

DOMÁCE 
SAMO-

TESTOVANIE 

Mo#nos% dobrovo&ného samotestovania Ag samotestami v domácom prostredí (odporú"ame v pondelok a vo !tvrtok ráno pred 
nástupom do !koly): 
- ka#d& #iak, ktorého rodi" prejaví záujem, dostane 5 ks samotestov na domáce samotestovanie. Ich pou#itie je povinn& 

hlási% !kole spôsobom, ktor& ur"í !kola.  
V prípade pozitívneho v!sledku Ag samotestovania #iaka po"as !kolského roka %iak zostáva doma a rodi": 
- kontaktuje detského lekára, ktor& mu stanoví 'al!í postup, 
- oznámi !kole, #e #iak mal pozitívny v&sledok Ag samotestu. 
!iaci z triedy, ktorí boli v úzkom kontakte so "iakom, ktor# mal pozitívny v#sledok Ag samotestu po$as obdobia 2 dní pred jeho testovaním alebo 
objavením sa prv#ch klinick#ch príznakov, idú do karantény (okrem t#ch, ktorí si uplat%ujú v#nimku karantény, pokia& neprejavujú príznaky 
ochorenia). 

PROTILÁTKY 
Pokia$ #iak nebol testovan& PCR testom a nemá v&nimku z karantény, mô#e v!eobecn& lekár pre deti a dorast indikova% 
vykonanie testu na protilátky proti ochoreniu COVID-19 v súvislosti s karanténou v triede: 
- po ukon"ení 10-d(ovej karantény #iaka po kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, 
- po pozitívnom v&sledku samotestovania Ag samotestom, pokia$ #iak neabsolvuje Ag test v MOM alebo PCR test. 

PRERU"ENIE 
VYU#OVANIA 
V TRIEDACH 

Pod$a nového COVID Automatu budú !koly otvorené vo v!etk&ch farbách okresov. 
Na rozdiel od minulého !kolského roka sa bude preru!ova% vyu"ovanie len v jednotliv&ch triedach, nie v celej !kole. 
Ak sa v triede vyskytne #iak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu #iaci z triedy do 10-d(ovej 
karantény (okrem t&ch, ktorí si uplat(ujú v&nimku z karantény). 
Karanténu je mo#né ukon"i% po 7 d(och od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak: 
- v&sledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. de( od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny. 
- sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinick&ch príznakov ochorenia a 
Pokia$ bude v triede 100% #iakov, ktorí majú v&nimku z karantény (sú zao"kovaní alebo prekonali COVID-19 a neprejavujú 
príznaky ochorenia), v tejto triede nedôjde k preru!eniu vyu"ovania. 
Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti &iaka, zostáva v karanténe len tento &iak. Jeho 
trieda pokra"uje v prezen"nom vyu"ovaní. Ak je osoba v domácnosti &iaka v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho), &iak 
mô&e chodi( do #koly do momentu, pokia' sa u rodi"a nepotvrdí ochorenie COVID-19. 
Rodi" má povinnos( nahlási( karanténu &iaka detskému lekárovi, ktor% na jeho karanténu dohliada. 

V$NIMKY 
Z KARANTÉNY 

V&nimku z karantény v prípade v&skytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si mô#u uplatni%: 
- "iaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledn#ch 180 dní (na základe v&sledku PCR testu, Ag testu, testu na protilátky), 
- plne zao$kovaní "iaci alebo #iaci zao"kovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19. 
Za &iaka mô&e rodi" oznámi( #kole v%nimku z karantény predlo&ením „Oznámenie o v%nimke z karantény“(Príloha ".2). 

OSPRAVEDLNENIE 

DOCHÁDZKY 

Rodi" mô#e svojím rozhodnutím ospravedlni' "iaka na 5 po sebe idúcich vyu$ovacích dní/ die'a s povinn#m predprimárnym vzdelávaním na 
7 po sebe idúcich vyu$ovacích dní(víkendy a sviatky sa nepo"ítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 5(&iak)/ 7(die(a 
s PPV) po sebe idúcich vyu"ovacích dní z dôvodu ochorenia musí predlo&i( „Potvrdenie od lekára“ od v#eobecného lekára 
pre deti a dorast, ktor% má vedomos( o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia po"tu ospravedlnení po"as #kolského 
roka). Rodi"ia detí, s nepovinn%m predprimárnym vzdelávaním, „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú. 

O!R 
Rodi" má nárok na o!etrovné (O)R) ak riadite$ !koly alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o preru!ení 
vyu"ovania v triede #iaka do 11 rokov, alebo ak #iak vy#aduje celodenné o!etrovanie na základe potvrdenia detského 
lekára. Ak rodi" nechá &iaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na O*R mu nevzniká. 
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OCHORENIE COVID-19 
Ochorenie COVID-19 je infek%né ochorenie vyvolané vírusom. Prenos ochorenia je mo'n& 
prenosom kvapô%ok (prehltnutie alebo vd&chnutie kvapiek vylú%en&ch infikovanou osobou pri 
ka$!aní, k&chaní a komunikácii v tesnej blízkosti) alebo kontaktom s kontaminovan&m 
povrchom alebo predmetom a následn&m dotykom úst, nosa alebo o%í. 

Príznaky ochorenia COVID-19 
- akútne: zad&chavanie, tlak a boles) na hrudi, pocit nedostatku vzduchu, modré pery 

a bledá tvár, vyka$liavanie krvi, porucha alebo strata vedomia, 
- naj!astej&ie: horú%ka, boles) hlavy, boles) hrdla, ka$e!, nádcha alebo upchat& nos, 
- be#né: únava, boles) svalov, d&chavi%nos), hna%ka,  
- zriedkavé: vyrá'ka na poko'ke, zápal spojiviek, strata %uchu alebo chuti, zimnica, 

vracanie, farebné zmeny kon%ekov prstov. 
Podmienky izolácie osôb pozitívnych na COVID-19 

a karantény osôb po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19 
stanovujú vyhlá!ky Úradu verejného zdravotníctva SR. 

Úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na COVID-19,ak pri tomto kontakte: 
1. boli osoby v priamom fyzickom kontakte,  
2. boli osoby od seba vo vzdialenosti men$ej ako 2 metre dlh$ie ako 15 minút, 
3. osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlh$ie ako 15 minút,  
4. osoby cestovali spolo%ne dopravn&m prostriedkom dlh$ie ako 15 minút alebo 
5. osoby nemali prekryté horné d&chacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie ka$!ala alebo 

inak $írila infek%né v&lu%ky. 

Osoby, ktoré pri&li do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 po!as 
obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prv)ch klinick)ch príznakov 
musia ís" do karantény na 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. 
Pokia' v)sledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. de* od posledného kontaktu 
s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá #iadne príznaky COVID-19, karanténa 
mô#e by" ukon!ená po 7 d*och. 

Povinnos" karantény po úzkom kontakte sa nevz"ahuje na osobu, ktorá:  
a) je najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky o%kovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, 

Sputnik V) 
b) je najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky o%kovacej látky (Johnson&Johnson), 
c) je najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky o%kovacej látky, ak bola prvá dávka o%kovania 

podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 alebo 
d) prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 d*ami 

a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia COVID-19. 
V prípade, 'e 'iak alebo zamestnanec sp,*a v&nimku z karantény, odporú%ame rodi%ovi alebo 
zamestnancovi, aby o tom informoval $kolu prostredníctvom formuláru „Oznámenie 
o v)nimke z karantény“ (Príloha %.2). V prípade potvrdeného pozitívneho prípadu COVID-19 
v $kole, tak bude môc) riadite! $koly bezodkladne po'iada) osoby, ktoré neprekonali COVID-
19 a nie sú zao%kované, aby %o najr&chlej$ie opustili priestory $koly, a zárove* uplatni) 
v&nimku na 'iakov a zamestnancov, ktorí na *u majú nárok. Anonymizované údaje 
o v&nimkách z karantény budú za $kolu riadite!mi aktualizované prostredníctvom online 
formuláru na t&'dennej báze od 6. 9. 2021.  
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COVID AUTOMAT A $KOLSK% SEMAFOR 
COVID Automat je systém pre monitorovanie epidémie na území SR. 

"KOLSK# SEMAFOR je systém pre monitorovanie epidémie v danej !kole. 

COVID Automat 

COVID Automat je systém pre monitorovanie v&voja epidémie a prijímanie protiepidemick&ch 
opatrení v závislosti od intenzity $írenia COVID-19 v SR. Úlohou COVID Automatu je poskytnú) 
v%asné varovanie pred nekontrolovan&m $írením nákazy. Aktuálny COVID Automat je dostupn& 
na webovej stránke: https://korona.gov.sk/covid-automat-na-slovensku/. 
COVID Automat zoh'ad*uje epidemiologickú situáciu v súvislosti s COVID-19 
regionálne pod'a okresov v rámci územia SR. COVID Automat má zadefinované stupne 
pod!a farieb, ktoré vyjadrujú v&voj ochorenia COVID-19 na danom území okresu.  

Sú%as)ou COVID Automatu je aj %as) upravujúca opatrenia pre $koly a $kolské zariadenia – 
ur%uje, v akom re'ime na základe rizika $írenia fungujú v konkrétnych okresoch. 

Materské !koly, základné !koly, stredné !koly a !peciálne !koly 
zostávajú otvorené vo v!etk$ch farbách okresov. 

Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu a pozastavenia uplat*ovania COVID Automatu majú 
jazykové &koly, ZU$ a CV% mimoriadne preru&ené &kolské vyu!ovanie a prevádzku 
v období od 29. novembra 2021 do 7. januára 2022. Prevádzku je mo'né zabezpe%i) 

iba di$tan%nou formou.  
Individuálna odborná %innos) je mo'ná iba v CPPPaP a C"PP. 

Stupe! Monitoring Stupe! ostra"itosti I. stupe! varovania II. stupe! varovania III. stupe! varovania 

#koly 
Bez 

obmedzení* 

Prezen!ne pod"a 
#kolského semaforu  
na základe predlo$enia 
písomného vyhlásenia 
o bezpríznakovosti: 
M!, Z!, S!, GYM 8, 
!M!, !Z!, !S! (aj P!, 
OU), !KD, !VZ, "kolské 
jedálne, CPPPaP, C!PP, 
jazykové "koly, ZU!, 
CV#, V! - zdravotnícke 
odbory, v$kon praxe, 
závere%né skú"ky 
 
Prezen!ne s 
obmedzením:  
V! do 100 osôb alebo 
do 400 osôb s OTP 
alebo 1000 osôb plne 
o%kovan$ch 
 
Internáty iba pre &iakov 
a "tudentov 
s prezen%nou v$u%bou 
s dôrazne odporú%an$m 
OTP 

Prezen!ne pod"a 
#kolského semaforu  
na základe predlo$enia 
písomného vyhlásenia 
o bezpríznakovosti: 
M!, Z!, S!, GYM 8, 
!M!, !Z!, !S! (aj P!, 
OU), !KD, !VZ, "kolské 
jedálne, CPPPaP, C!PP, 
jazykové "koly, ZU!, CV#, 
V! - zdravotnícke odbory, 
v$kon praxe, závere%né 
skú"ky 
 
Prezen!ne s 
obmedzením: 
V! do 20 osôb alebo do 
40 osôb s OTP alebo 120 
osôb plne o%kovan$ch 
 
Internáty iba pre &iakov a 
"tudentov s prezen%nou 
v$u%bou s dôrazne 
odporú%an$m OTP 

Prezen!ne pod"a 
#kolského semaforu  
na základe predlo$enia 
písomného vyhlásenia 
o bezpríznakovosti: 
M!, Z!, S!, GYM 8, 
!M!, !Z!, !S! (aj P!, 
OU), !KD, !VZ, "kolské 
jedálne, CPPPaP, C!PP, 
V! - zdravotnícke odbory, 
v$kon praxe 5+1 
Prezen!ne individuálne: 
jazykové "koly, ZU!, CV#, 
V! - závere%né skú"ky 
Prezen!ne 
s obmedzením: jazykové 
"koly, ZU!, CV#,  
V! do 20 osôb s OTP 
alebo 60 osôb plne 
o%kovan$ch 
Di#tan!ne skupinovo: 
jazykové "koly, ZU!, CV#, 
V! 
Internáty iba pre &iakov a 
"tudentov s prezen%nou 
v$u%bou s dôrazne 
odporú%an$m OTP 

Prezen!ne pod"a 
#kolského semaforu  
na základe predlo$enia 
písomného vyhlásenia 
o bezpríznakovosti: 
M!, Z!, S!, GYM 8, 
!M!, !Z!, !S! (aj P!, 
OU), !KD, !VZ, "kolské 
jedálne, V! - 
zdravotnícke odbory, 
v$kon praxe 5 + 1 
 
Prezen!ne 
individuálne: jazykové 
"koly, ZU!, CV#, 
CPPPaP, C!PP, V! - 
závere%né skú"ky 
 
Di#tan!ne skupinovo: 
jazykové "koly, ZU!, 
CV#, CPPPaP, C!PP, 
V! 
 
Internáty iba pre &iakov 
a "tudentov 
s prezen%nou v$u%bou 
s dôrazne odporú%an$m 
OTP 

* Dobrovo$né predkladanie písomného vyhlásenia na základe odporú%ania ministerstva  
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"KOLSK# SEMAFOR  

"KOLSK# SEMAFOR je koncipovan& ako v&stra'n& systém zoh!ad*ujúci aktuálnu 
epidemiologickú situáciu v $kole. "KOLSK# SEMAFOR je zadefinovan& v troch úrovniach – 
zelenej, oran#ovej a !ervenej.  

Pod%a "KOLSKÉHO SEMAFORU sa nebudú zatvára& !koly, 
bude sa preru!ova& len vyu'ovanie v triedach (pri v&skyte COVID-19 v danej triede). 

 

Zelená fáza predstavuje stav, kedy v !kole:

- nie je !iadna osoba pozitívna na COVID-19,
- - je jedna alebo viac osôb v karanténe, lebo mimo !koly 

pri!li do kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19.

Vyu"ovanie sa uskuto"&uje bez obmedzenia,
za prísnych protiepidemick#ch opatrení.

Oran!ová fáza predstavuje stav, kedy bola v !kole 
minimálne 1 osoba pozitívna na COVID-19.

Riadite' musí preru!i( vyu"ovanie 
v triede alebo vo viacer#ch triedach (aj postupne),

v ktorej sa vyskytol )iak alebo zamestnanec pozitívny 
na COVID-19. Po"as karantény zabezpe"í di!tan"né 

vzdelávanie.
Ak sa osoba pozitívna na COVID-19 vyskytla

v domácnosti !iaka/zamestnanca, v karanténe 
zostáva len !iak/zamestnanec, nie celá trieda.

"ervená fáza nastáva pri viacer#ch potvrden#ch 
pozitívnych prípadoch na COVID-19, ak ide o 

epidemick# v#skyt pod$a rozhodnutia RÚVZ.

RÚVZ rozhodnutím obmedzí prevádzku
vo viacer#ch triedach alebo vo v!etk#ch triedach,

z dôvodu v#skytu ohniska nákazy.
V triedach s preru!enou prevádzkou !kola zabezpe"í 

di!tan"né vzdelávanie.
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TESTOVANIE V $KOLÁCH 
V záujme zachovania zdravia a bezpe%nosti 'iakov a zamestnancov dôrazne odporú%ame pred 
za%iatkom $kolského roka 2021/2022 pri nástupe do $koly a $kolského zariadenia 'iakom 
a zamestnancom $koly absolvova) testovanie na ochorenie COVID-19. 

Nástup do $koly 

Na za%iatku $kolského roka ministerstvo umo'ní dobrovo!né testovanie 'iakov v $kolách 
a v domácom prostredí. Mo'nos) testovania PCR kloktacími testami mô'u vyu'i) v$etci 'iaci 
základn&ch $kôl a $peciálnych základn&ch $kôl, aj zao%kovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie 
COVID-19. Mo'nos) testova) sa PCR kloktacími testami bude dostupná len na za%iatku 
$kolského roka. 

Kloktacie testy 

Základné &koly a &peciálne základné &koly majú mo'nos) PCR testovania kloktacími 
testami. 

1. "kola zistí záujem o tak&to druh testovania od 23. 8. 2021, a to prostredníctvom 
získania súhlasu rodi%a. Vzory súhlasov potrebn&ch na vykonanie kloktacích PCR 
testov v $kole a bez prítomnosti rodi%a a v domácom prostredí sú uverejnené na 
webovej stránke https://minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/. 

2. Na základe zisteného záujmu riadite! $koly objedná potrebn& po%et testov 
prostredníctvom formuláru https://covid2021.iedu.sk/kloktanie/pridaj do 26. 8. 
2021 do 10:00. 

3. Distribúcia testov do $kôl sa uskuto%ní od 30. 8. 2021 (de* realizácie a zberu testov 
si dohodne $kola s dodávate!om testov). 

4. Testovanie kloktacími PCR testami (v $kolách alebo v domácom prostredí) prebehne 
od 2. 9. do 5. 9. 2021 v de* ur%en& na základe dohody s dodávate!om testov. 

5. V&sledok PCR testu bude doru%en& rodi%ovi do 72 hodín od zozbierania testov 
dodávate!om. 

 
Riadite' &koly a rodi! postupuje pod'a pokynov na webovej stránke ministerstva: 
https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/  
 
!iaci stredn"ch #kôl (vrátane 8-ro$. gymnázií), #peciálnych. stredn"ch #kôl, odborn"ch 
u$ilí#% a praktick"ch #kôl mô&u na za$iatku #kolského roka vyu&i% mo&nos% domáceho 
samotestovania Ag samotestami (vi'. nasledujúca $as% Domáce samotestovanie). 
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Domáce samotestovanie 

V priebehu $kolského roka budú ma) rodi%ia mo'nos) vyu'íva) dobrovo'né samotestovanie 
#iakov Ag samotestami v domácom prostredí. 

Ka#d) #iak základnej, strednej a &peciálnej &koly, ktorého rodi! prejaví záujem, 
dostane 5 ks samotestov na domáce samotestovanie. 

Mo!nos" antigénového samotestovania mô!u vyu!i" v#etci !iaci, aj zao$kovaní a aj 
tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. 

Pri vykonávaní samotestu 'iak postupuje pod!a pokynov v&robcu testu a návodu zverejneného 
Ministerstvom zdravotníctva SR. S prípadn&mi otázkami, t&kajúcimi sa pou'itia samotestov, sa 
mô'ete obráti) na Ministerstvo zdravotníctva SR prostredníctvom emailu 
samotestovanie@health.gov.sk alebo infolinky 0800 / 174 174. 

Pokia! sa rodi%ia rozhodnú vyu'i) mo'nos) domáceho samotestovania 'iakov, odporú%ame ho 
realizova) v pondelok a vo $tvrtok ráno pred nástupom do $koly. 

Postup pre získanie sady samotestov na domáce samotestovanie: 

1. "kola zistí záujem rodi%ov o samotestovanie od 23. 8. 2021. 
2. "kola objedná potrebn& po%et testov na okresnom úrade v sídle kraja do 26. 8. 2021. 
3. "kola vyzdvihne testy na okresnom úrade: od 30. 8. 2021. 
4. Následne $koly odovzdajú samotesty rodi%om proti podpisu, o presnom termíne 

distribúcie ich budú informova). 
5. Z dôvodu vysokého záujmu rodi%ov bude dosklad*ovanie zásob Ag samotestov prebieha) 

od 2. 9. 2021. Okresné úrady v sídle kraja budú kontaktova) $koly s bli'$ím informáciami 
o termíne, kedy si mô'u vyzdvihnú) +al$ie zásoby. 

V prípade pozitívneho v&sledku samotestovania Ag samotestom 'iaka po%as $kolského roka: 

1. -iak zostáva doma – nemô'e ís) do $koly. 
2. Rodi% telefonicky kontaktuje v$eobecného lekára pre deti a dorast, ktor& mu stanoví 

+al$í postup. 
3. Rodi% oznámi $kole, 'e 'iak mal pozitívny v&sledok Ag samotestu, aby $kola mohla 

pristúpi) k sprísnen&m hygienicko-epidemiologick&m opatreniam. Viac informácií 
k postupu pri pozitívnom v&sledku Ag samotestu nájdete v kapitole Oran'ová fáza. 

4. Trieda 'iaka, ktor& mal pozitívny v&sledok Ag samotestu ostáva doma – nemô'e ís) do 
$koly. V$etci 'iaci, ktorí boli v úzkom kontakte so 'iakom s pozitívnym v&sledkom Ag 
samotestu za posledné 2 dni od jeho testovania alebo od objavenia sa prv&ch 
klinick&ch príznakov (okrem t&ch, ktorí majú v&nimku z karantény a neprejavujú 
príznaky COVID-19), kontaktujú svojho v$eobecného lekára a prihlásia sa na PCR test 
cez korona.gov.sk.  
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Zamestnanci $kôl a testovanie 

• Zamestnanec $koly a $kolského zariadenia sa musí vedie) preukáza) pri ceste do 
zamestnania a zo zamestnania „Potvrdením o zamestnaní“ (Príloha %. 4). 

• Na základe zákona %. 412/2021, ktor&m sa menia a dop,*ajú niektoré zákony v súvislosti 
s tre)ou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 a vyhlá$ky Úradu verejného zdravotníctva SR 
%. 264, ktorou sa naria+uje do%asné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko 
zamestnávate!a sa podmie*uje vstup na pracovisko a do in&ch priestorov zamestnávate!a 
len zamestnancovi v re'ime OTP. Osoba v re'ime OTP je osoba, ktorá je: 
a) kompletne zao%kovaná, 
b) po prekonaní ochorenia COVID-19 v období pred nie viac ako 180 d*ami, 
c) schopná preukáza) sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19 nie star$ím ako 7 dní 

od odberu (PCR testy, LAMP test, antigénov& test, nazálny test).  
• Osoba kompletne zao%kovaná je osoba:  

a) najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky o%kovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, 
Sputnik V) 

b) najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky o%kovacej látky (Johnson&Johnson), 
c) najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky o%kovacej látky, ak bola prvá dávka o%kovania 

podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19. 

Pokia! zamestnanec nepredlo'í zamestnávate!ovi príslu$n& doklad preukazujúci podmienky 
vstupu na pracovisko (re'im OTP) a odmietne mo'nos) bezplatného testovania ponúknutú 
zamestnávate!om, zamestnávate! mu z toho dôvodu neumo'ní vstup na pracovisko a v&kon 
prác. V tomto prípade ide o preká'ku v práci na strane zamestnanca (zamestnanec nemá 
nárok na náhradu mzdy).  

Finan%né prostriedky na zabezpe%enie testovania zamestnancov a iné protiepidemické 
opatrenia budú $kolám a $kolsk&m zariadeniam poskytnuté ministerstvom (vi+. strana 11).  

"kola alebo $kolské zariadenie mô'e testovanie zamestnancov, ktorí nie sú zao%kovaní alebo 
neprekonali ochorenie COVID-19,  zabezpe%i) ktor&mko!vek z nasledovn&ch spôsobov: 

1. prepláca) náklady nezao%kovan&m a neprekonan&m zamestnancom na otestovanie sa 
v mobiln&ch odberov&ch miestach, 

2. objedna) testovanie pre nezao%kovan&ch a neprekonan&ch zamestnancov testovanie 
na pôde $koly prostredníctvom mobiln&ch odberov&ch miest, 

3. nakúpi) samotesty, ktor&ch vykonanie budú realizova) nezao%kovaní a neprekonaní 
zamestnanci na pôde $koly pod dozorom osoby poverenej riadite!om, 

4. nakúpi) samotesty, ktoré si nezao%kovaní a neprekonaní zamestnanci vykonajú doma 
a riadite!ovi predlo'ia %estné vyhlásenie o negatívnom v&sledku samotestu. 

V&ber postupu je na rozhodnutí riadite!a, na zabezpe%enie tohto opatrenia mô'e pou'i) 
finan%né prostriedky poskytnuté ministerstvom. Finan%né prostriedky poskytnuté 
ministerstvom mô'e riadite! pou'i) pod!a vlastného uvá'enia na základe epidemiologickej 
situácie v $kole aj na testovanie zamestnancov, ktorí sú o%kovaní alebo prekonali COVID-19. 
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V$EOBECNÉ OPATRENIA KVÔLI PREVENCII COVID-19 

Opatrenia smerujú k implementácii vyhlá$ok Úradu verejného zdravotníctva SR a sú zalo'ené 
na princípe ROR - Ruky, Odstup, Rú$ko.  

Ruky je opatrením, ktoré eliminuje prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. 

Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobn&ch kontaktov a na obmedzenie 
skupinov&ch aktivít.  

Rú&ko je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapô%ok telesn&ch tekutín. 

!iak a zamestnanec musí ma" prekryté horné d#chacie cesty 
pod$a aktuálne platnej vyhlá%ky Úradu verejného 

zdravotníctva SR, pokia$ sa na&ho nevz"ahuje v#nimka. 
V#nimka na nosenie rú%ok pre 'iakov Z( a S(  

bola zru%ená 25. 11. 2021. 

V"nimku z povinnosti nosi% rú#ko majú : 

a) deti do 6 rokov veku,  

b) deti v materskej #kole, 

c) &iaci základn"ch #kôl, #peciálnych základn"ch #kôl a &iaci prv"ch #tyroch ro$níkov 
stredn"ch #kôl s osemro$n"m vzdelávacím programom po$as pobytu vo svojej triede 
v uzavretom kolektíve a v exteriéri. 
Títo &iaci musia ma" na'alej nasadené rú#ko: 

- v interiéri #koly alebo #kolského zariadenia mimo uzavretého kolektívu,  
- ak vchádzajú alebo vychádzajú z/do priestorov #koly, 
- pri premiest(ovaní sa po chodbách (v rámci prestávky, do inej vyu$ovacej 

miestnosti, telocvi$ne, jedálne, na toalety), 
- po$as pobytu v spolo$n"ch priestoroch #koly, 
- pri premie#avaní viacer"ch skupín &iakov (napríklad pre ú$asti na hromadn"ch 

podujatiach), 

d) &iaci so záva&n"mi poruchami autistického spektra, so stredn"m a %a&k"m mentálnym 
alebo sluchov"m postihnutím a  pedagógovia, odborní zamestnanci pri v"chove a 
vzdelávaní t"chto detí,  

h) &iaci pri v"kone #portu v telocvi$niach alebo v in"ch interiérov"ch #portoviskách. 

Zamestnanci &kôl musia ma" na(alej prekryté horné d)chacie cesty. (okrem 
pedagógov a odborn"ch zamestnancov, ktorí pracujú so &iakmi so záva&n"mi poruchami 
autistického spektra so stredn"m a %a&k"m mentálnym alebo sluchov"m postihnutím). 
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Úhrada nákladov &kolám na zabezpe!enie protiepidemick)ch opatrení 

Za%iatkom decembra 2021 ministerstvo poskytne $kolám a $kolsk&m zariadeniam (aj "KD, 
CV(, ZU", zariadenia $kolského stravovania,...) v prenesenom v&kone $tátnej správy aj 
v originálnych kompetenciách v$etk&ch zria+ovate!ov +al$ie doplnkové finan%né prostriedky 
na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpe%ením protiepidemick&ch opatrení (testovanie 
zamestnancov, nákup samotestov, rú$ka, respirátory, dezinfek%né prostriedky, a pod.) 
v $kolskom roku 2021/2022. 

Pri v&po%te v&$ky príspevku vychádzalo ministerstvo z po%tu zamestnancov (fyzické osoby) k 
30.9.2021 z v&kazu "kol 1-04. Suma je jednorazová a pridelená na jedného zamestnanca 
$koly a $kolského zariadenia je 30 €. "koly a $kolské zariadenia dostanú financie automaticky 
za%iatkom decembra 2021, netreba o ne 'iada). 

Okrem t&chto zdrojov mô'u $koly pou'i) na uhradenie nákladov zdroje z prevádzkového 
normatívu, ako aj prebytkové zdroje zo vzdelávacích poukazov. 

Finan%né prostriedky k 31. 8. 2021 na uveden& ú%el boli poskytnuté formou príspevku na 
$pecifiká pod!a §4af zákona %. 597/2003 Z.z. o financovaní základn&ch $kôl, stredn&ch $kôl 
a $kolsk&ch zariadení. Nápo%et finan%n&ch prostriedkov bol uroben& nasledovne: 

a) Pre základné a stredné $koly: 
- na základe po%tu 'iakov v $kolskom roku 2020/2021, pri%om na ka'dého 'iaka bola 

napo%ítaná finan%ná %iastka 5 €, 

- na po%et zamestnancov pod!a stavu k 31. 3. 2021, pri%om na ka'dého zamestnanca 
bola napo%ítaná finan%ná %iastka 5 €. 

b) Pre materské $koly: 
- 150 € na materskú $kolu, 

- na po%et zamestnancov pod!a stavu k 31. 3. 2021, pri%om na ka'dého zamestnanca 
bola napo%ítaná finan%ná %iastka 5 €. 

c) Pre $tátne $kolské zariadenia: 
- na po%et zamestnancov pod!a stavu k 31. 3. 2021, pri%om na ka'dého zamestnanca 

bola napo%ítaná finan%ná %iastka 5 €, 

- v prípade DC na po%et klientov, pri%om na ka'dého klienta bola napo%ítaná finan%ná 
%iastka 5 €; 

Zria(ovatelia dostali financie automaticky do 31. 8. 2021.  

Finan!né zdroje na mzdu nového zamestnanca alebo na pokrytie v)davkov na 
nad!asy kme*ov&ch zamestnancov $koly, ktoré vzniknú v súvislosti so zv&$en&mi nárokmi 
vzdelávania v oran'ovej alebo %ervenej fáze manuálu "KOLSK# SEMAFOR, mô'u by) 
poskytnuté ministerstvom $kolstva, prostredníctvom tzv. dohodovacieho konania, teda 
ak $kola nevie vykry) nav&$ené v&davky zo svojich zdrojov alebo zdrojov zria+ovate!a, mô'e 
po'iada) o ich nav&$enie formou dohodovacieho konania (§ 8 c zákona %. 597/2003 o 
financovaní základn&ch $kôl, stredn&ch $kôl a $kolsk&ch zariadení), prostredníctvom 
odboru $kolstva okresného úradu v sídle kraja. Vzor 'iadosti je zverejnen& na webovom 
sídle ministerstva $kolstva v %asti normatívne financovanie regionálneho $kolstva 
(https://www.minedu.sk/dohodovacie-konanie/).  
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Zria+ovate! k tomuto dohodovaciemu konaniu prilo'í tabu!ku, v ktorej budú za jednotlivé 
$koly uvedené po'iadavky na nav&$enie finan%n&ch prostriedkov spolu s údajmi o po%te 
zamestnancov a po%te odu%en&ch hodín naviac v súvislosti so zabezpe%ením vy$$ie 
uveden&ch úloh. Vzor tabu!ky bude rovnako zverejnen& na webovom sídle ministerstva 
v %asti normatívne financovanie regionálneho $kolstva 
(https://www.minedu.sk/dohodovacie-konanie/).  
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Základné prevádzkové pokyny 

• Pri ceste do/zo $koly sa 'iak/zamestnanec riadi aktuálnymi opatreniami Úradu verejného 
zdravotníctva SR a pokynmi miestne príslu$ného regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva. Vstup cudzím osobám do priestorov $koly a $kolského zariadenia je zakázan& 
alebo povolen& iba v re'ime OP (o%kovan&, prekonan&) so súhlasom riadite!a.  

• Po%as zákazu vychádzania schváleného vládou SR sa musí zamestnanec $koly a $kolského 
zariadenia vedie) preukáza) pri ceste do zamestnania a zo zamestnania „Potvrdením 
o zamestnaní“ (Prílohy %. 4). 

• V prípade vä%$ích $kôl, a teda aj vä%$ieho po%tu skupín/tried, je nutné rozdeli) nástup do 
$koly na nieko!ko %asov&ch úsekov (napr. od 7:30 hod do 8:30 hod v 10 min. intervaloch) 
alebo vyu'i) vä%$ie mno'stvo vchodov do $koly a ur%i) presné miesta vstupu (prípadne %asu) 
pre jednotlivé skupiny/triedy, aby nedochádzalo k premie$avaniu 'iakov. 

• Rann& filter: 
- materská $kola povinne vykonáva rann& filter pod!a § 24 ods. 9 písm. a), b) zákona 

%. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, 
- ostatn&m druhom $kôl odporú%ame vykonáva) rann& filter vo v$etk&ch farbách okresov 

COVID Automatu; pokia! sa riadite! rozhodne zaisti) bezpe%nos) a ochranu zdravia detí 
a 'iakov zavedením ranného filtra (napr. meranie teploty), je pre 'iakov záväzn&. 

• "kola zverejnení oznam podmienok vstupu do $koly na vchodov&ch dverách a webovom 
sídle $koly (Príloha %.3). Na komunikáciu extern&ch osôb so $kolou po%as úradn&ch 
(stránkov&ch) hodín sa vyu'íva di$tan%n& spôsob komunikácie (písomne, e- mail, a pod.).  

• Ostatné hromadné podujatia (napr. ú%elové cvi%enia, didaktické hry, a pod.) sa 
neuskuto%*ujú. Rodi%ovské schôdzky sa konajú di$tan%nou formou. Toto obmedzenie 
neplatí v prípade úkonu prevzatia Ag samotestov. 

• Obsah a formu v$etk&ch vzdelávacích a záujmov&ch %inností je nutné voli) tak, aby boli 
zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia.  

• Zabezpe%enie rozstupov medzi osobami nachádzajúcimi sa v objekte $koly a $kolského 
zariadenia sa riadi aktuálnymi hygienicko-epidemiologick&mi nariadeniami po%as celého 
d*a, najmä z poh!adu dodr'iavania rozstupov. 

• "kola v sú%innosti so zria+ovate!om a v rámci mo'ností zabezpe%í: 
• dostatok dezinfek%n&ch prostriedkov na osobnú hygienu a dezinfekciu,  
• osobné ochranné prostriedky,  
• primerané mno'stvo bezdotykov&ch teplomerov, 
• mydlo a papierové utierky (odporú%ame nepou'íva) textilné uteráky a vzduchové su$i%e 

rúk z dôvodu mo'ného zv&$eného $írenia ochorenia COVID-19).  
• Je potrebné zabezpe%i) dezinfekciu rúk v$etk&ch osôb pri vstupe do budovy. 
• Dôkladné %istenie v$etk&ch miestností, v ktor&ch sa 'iaci/zamestnanci nachádzajú, sa musí 

vykonáva) najmenej raz denne. Dezinfekcia dotykov&ch plôch, ostatn&ch povrchov alebo 
predmetov, ktoré pou'íva zvlá$) ve!k& po%et !udí, musí by) vykonávaná minimálne 2x denne 
a pod!a potreby (napr. k!u%ky dverí). Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 
3x denne, resp. pod!a potreby. 

• "kola opakovane upozor*uje 'iaka na potrebu dodr'iavania hygienick&ch pravidiel pri 
ka$!aní a k&chaní, ako aj na potrebu pravidelného um&vania rúk. 

• V miestnosti, v ktorej sa zdr'ujú osoby je zabezpe%ené %asté a intenzívne vetranie 
(neodporú%a sa pou'íva) klimatiza%né zariadenia a ventilátory). 

• Je nutné zabezpe%i) minimalizovanie mie$ania 'iakov/zamestnancov a striedania miestností 
pri vyu%ovaní. 

• "kola zriadi izola%nú miestnos) (rozloha min. 15m2 a priame vetranie), ktorá slú'i na 
umiestnenie osoby s príznakmi ochorenia COVID-19 alebo iného infek%ného ochorenia. 
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Po opustení miestnosti osobou s príznakmi infek%ného ochorenia je miestnos) dôkladne 
vydezinfikovaná a vyvetraná pod!a usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR. 

• Zamestnávate!, u ktorého sa uskuto%*uje praktické vyu%ovanie, sa pri zabezpe%ení hygieny 
na pracovisku praktického vyu%ovania a na pracovisku zamestnávate!a riadi usmerneniami 
Úradu verejného zdravotníctva SR. 

• Na základe vyhlá$ky Úradu verejného zdravotníctva SR %. 264, ktorou sa naria+uje do%asné 
opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávate!a sa podmie*uje vstup na 
pracovisko a do in&ch priestorov zamestnávate!a len zamestnancovi v re'ime OTP. Osoba 
v re'ime OTP je osoba, ktorá je : 
a) kompletne zao%kovaná, 
b) po prekonaní ochorenia v období pred nie viac ako 180 d*ami, 
c) schopná preukáza) sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19 nie star$ím ako 7 dní 

(PCR testy, LAMP test, antigénov& test, nazálny test).  

Osoba kompletne zao%kovaná je osoba:  
a) najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky o%kovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, 

Sputnik V), 
b) najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky o%kovacej látky (Johnson&Johnson), 
c) najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky o%kovacej látky, ak bola prvá dávka o%kovania 

podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19. 

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti a Potvrdenie od lekára 

Rodi% predkladá pri nástupe do $koly na za%iatku $kolského roka a po ka'dom preru$ení 
dochádzky do $koly v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane 
víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ 'iaka (Príloha %.1).  

V zelen&ch okresoch rodi% „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ predkladá dobrovo!ne na 
základe odporú%ania ministerstva v záujme ochrany zdravia na $kole, v ostatn&ch okresoch 
mu táto povinnos) vypl&va z COVID Automatu. Rodi%, ktor& nepredlo'il „Písomné vyhlásenie 
o bezpríznakovosti“ v %ase, ke+ sa $kola nachádzala v zelenom okrese, je povinn& ho 
predlo'i) pri prepnutí okresu do oran'ovej farby. 

V prípade, #e rodi! nepredlo#í „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa #iak 
pova#uje za príznakového, a je potrebné, aby rodi! kontaktoval v&eobecného lekára 
pre deti a dorast, ktor) ho bude (alej usmer*ova". Pokia! 'iak pri$iel do $koly v sprievode 
rodi%a, nebude mu umo'nen& vstup do $koly a odchádza s rodi%om domov. Ak nepri$iel 'iak 
v sprievode rodi%a, je potrebné 'iaka umiestni) do izola%nej miestnosti a bezodkladne 
kontaktova) rodi%a. 

Ak si 'iak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodi% má 3 mo'nosti: 
1. odosla) ho $kole prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE) alebo e-$koly, 
2. posla) scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom, 
3. kontaktova) v$eobecného lekára pre deti a dorast, ktor& ho bude +alej usmer*ova). 
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Rodi% mô'e svojím rozhodnutím ospravedlni) 'iaka základnej a $peciálnej základnej $koly, 
strednej $koly a $peciálnej strednej $koly na 5 po sebe idúcich vyu%ovacích dní (víkendy a 

sviatky sa nepo%ítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich 
vyu%ovacích dní z dôvodu ochorenia musí predlo'i) „Potvrdenie od lekára“ od 

v$eobecného lekára pre deti a dorast, ktor& má vedomos) o prebiehajúcom ochorení (bez 
obmedzenia po%tu ospravedlnení po%as $kolského roka). 

Rodi% mô'e svojím rozhodnutím ospravedlni) die"a, ktoré plní povinné predprimárne 
vzdelávanie v materskej a $peciálnej materskej $kole na 7 po sebe idúcich vyu%ovacích dní 

(víkendy a sviatky sa nepo%ítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 7 po sebe 
idúcich vyu%ovacích dní z dôvodu ochorenia musí predlo'i) „Potvrdenie od lekára“ od 
v$eobecného lekára pre deti a dorast, ktor& má vedomos) o prebiehajúcom ochorení (bez 

obmedzenia po%tu ospravedlnení po%as $kolského roka). 

Rodi% mô'e svojím rozhodnutím ospravedlni) die"a, ktoré neplní povinné predprimárne 
vzdelávanie v materskej a $peciálnej materskej $kole aj z dôvodu ochorenia. „Potvrdenie 

od lekára“ sa bez oh!adu na d,'ku trvania neprítomnosti nevy#aduje, ke+ ide o 
neprítomnos) z dôvodu ochorenia die)a)a, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je 

povinné v materskej a $peciálnej materskej $kole. 

Neospravedlnená neprítomnos) 'iaka mô'e ma) za následok zhor$enú známku zo správania, 
prípadne nutnos) vykona) komisionálne skú$ky. Podozrenie zo zneu'ívania ospravedl*ovania 
dochádzky 'iaka alebo podozrenie za zanedbávania zdravotnej starostlivosti o die)a/'iaka 
preskúmava na podnet $koly miestne príslu$n& úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Ak sa #iak nezú!astní vzdelávania z ak)chko'vek dôvodov, napr. aj z obavy 
z ochorenia, v &kole po!as obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom 
vychádzania aktuálne platn)m uznesením vlády Slovenskej republiky, pova#uje sa to 
za ospravedlnenú neprítomnos"; ak to prevádzkové podmienky umo#*ujú, riaditelia 
&kôl zabezpe!ia pre tak)chto #iakov di&tan!né vzdelávanie. 

Stravovanie 

a) Stravovanie 'iakov a zamestnancov sa musí uskuto%ni) bez premie$avania 'iakov, tried 
a skupín, ak to prevádzkové podmienky neumo'*ujú, je mo'né pristúpi) k vydávaniu 
suchej stravy prostredníctvom balí%kov. 

b) Je nutné urobi) zonáciu priestorov jedálne pod!a tried pri sedení za stolmi. 
c) Stravovanie v jedálni je umo'nené len 'iakom a zamestnancom. 
d) V&daj jedál pre cudzích stravníkov je mo'né umo'ni) len v&dajn&m okienkom, bez 

mo'nosti konzumácie jedla v priestoroch $kolskej jedálne. 
e) Pokrmy %i balí%ky vydáva personál vrátane %ist&ch príborov. -iaci si jedlo a pitie sami 

nedokladajú a neberú si ani príbory. 
f) Pri príprave a vydávaní jedál je nutné dodr'iava) hygienické pravidlá zv&$enou mierou. 
g) V&daj jedla je potrebné uskuto%ni) vo fázach a do troch hodín od jeho prípravy, inak mô'e 

dôjs) k jeho znehodnoteniu. 
h) Súkromné prevádzky pôsobiace v areáli $koly (napr. bufety) sa riadia aktuálnymi 

nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva SR. 



 

16 

 

$kolské internáty 

a) Ubytovanie sa poskytuje iba 'iakom s prezen%nou v&u%bou v re#ime OTP (o%kovaní, 
testovaní, prekonaní 'iaci). Testovaní 'iaci sa mô'u preukáza) aj samotestom vykonan&m 
na pôde internátu pod dozorom poverenej osoby. 

b) Platia tie isté zásady ako v $kole, av$ak prispôsobené na podmienky $kolsk&ch internátov. 
c) Internát má zriadené izola%né izby, za zv&$en&ch hygienick&ch opatrení poskytuje 

ubytovanie na nevyhnutne potrebn& %as 'iakom internátu, ktorí sú v izolácii/karanténe. 
d) V prípade v&skytu pozitívneho 'iaka v $kolskom internáte zria+ovate! $kolského internátu 

umiestni 'iaka do izola%nej izby, informuje rodi%a, ktor& si ho bezodkladne vyzdvihne. 
e) Pri ubytovaní 'iakov v $kolskom internáte je nutné zabezpe%i), aby sa %o nepremie$avali 

rôzne skupiny 'iakov. Skupinu 'iakov pri ubytovaní tvoria 'iaci, ktorí sú po%as $kolského 
vyu%ovania v blízkom kontakte, a teda spolu v jednej triede. Ak je 'iakov z jednej triedy 
ubytovan&ch na internáte málo, potom tvoria skupinu 'iaci, ktorí sú po%as vyu%ovania v 
blízkom kontakte ('iaci jedného ro%níka, resp. jednej $koly). 

f) Zahrani%ní 'iaci, ktorí nesp,*ajú podmienky v&nimky, absolvujú izoláciu pri vstupe na 
územie SR pred nástupom na internát, pokia! nie sú v internáte zriadené karanténne 
miestnosti (karanténne ubytovacie zariadenie) za t&mto ú%elom. Zriadenie karanténnych 
miestností nemô'e ohrozi) dodr'iavanie ostatn&ch hygienicko-epidemiologick&ch 
opatrení vo zvy$ku prevádzky. 

Povinnosti rodi!a 

a) Rodi% zodpovedá za dodr'iavanie hygienicko-epidemiologick&ch opatrení pri príchode 
'iaka do $koly a pri odchode 'iaka zo $koly (prekrytie horn&ch d&chacích ciest vhodne 
zvolen&mi osobn&mi ochrann&mi pomôckami alebo jej stanoven&mi 
ekvivalentami, dezinfekciu rúk a dodr'iavanie odstupov v súlade s aktuálne platn&mi 
opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR). 

b) Rodi% zabezpe%í pre 'iaka ka'd& de* minimálne dve rú$ka (náhradné musí ma) pri sebe 
v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.  

c) Rodi% dodr'iava pokyny riadite!a $koly, ktoré upravujú podmienky na $kolsk& rok 
2021/2022, a re$pektuje opatrenia na zaistenie bezpe%nosti a ochrany zdravia detí 
a 'iakov (§152 ods. c) zákona %. 245/2008 Z.z.). 

d) Rodi% predkladá pri prvom nástupe do $koly na za%iatku $kolského roka a po ka'dom 
preru$ení dochádzky do $koly v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní 
(vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (Príloha %.1). V 
zelen&ch okresoch na základe odporú%ania ministerstva, v ostatn&ch okresoch na 
základe povinnosti vypl&vajúcej z COVID Automat. Rodi%, ktor& nepredlo'il „Písomné 
vyhlásenie o bezpríznakovosti“ 'iaka v %ase, ke+ sa $kola nachádzala v zelenom okrese, 
je povinn& ho predlo'i) pri prepnutí okresu do oran'ovej farby. V prípade, 'e rodi% 
nepredlo'í „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ sa 'iak pova'uje za príznakového a 
je potrebné, aby rodi% kontaktoval v$eobecného lekára pre deti a dorast, ktor& ho bude 
+alej usmer*ova). Pokia! 'iak pri$iel do $koly v sprievode rodi%a, nebude mu umo'nen& 
vstup do $koly a odchádza s rodi%om domov. Ak nepri$iel 'iak v sprievode rodi%a, je 
potrebné 'iaka umiestni) do izola%nej miestnosti a bezodkladne kontaktova) rodi%a. Ak 
si 'iak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodi% má 3 mo'nosti: odosla) ho $kole 
prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE) alebo e-$koly, posla) scan „Písomného 
vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom, alebo kontaktova) v$eobecného lekára pre 
deti a dorast, ktor& ho bude +alej usmer*ova). 
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e) Rodi% mô'e svojím rozhodnutím ospravedlni) 'iaka na 5 po sebe idúcich vyu%ovacích 
dní/ die)a s povinn&m predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyu%ovacích 
dní(víkendy a sviatky sa nepo%ítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 5('iak)/ 
7(die)a s PPV) po sebe idúcich vyu%ovacích dní z dôvodu ochorenia musí predlo'i) 
„Potvrdenie od lekára“ od v$eobecného lekára pre deti a dorast, ktor& má vedomos) o 
prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia po%tu ospravedlnení po%as $kolského roka). 
Rodi%ia detí, s nepovinn&m predprimárnym vzdelávaním, „Potvrdenie od lekára“ 
nepredkladajú. Neospravedlnená neprítomnos) mô'e ma) za následok zhor$enú 
známku zo správania, prípadne nutnos) vykona) komisionálne skú$ky. Podozrenie zo 
zneu'ívania ospravedl*ovania dochádzky 'iaka alebo podozrenie za zanedbávania 
zdravotnej starostlivosti o die)a/'iaka preskúmava na podnet $koly miestne príslu$n& 
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. 

f) V prípade, 'e je u 'iaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou 
pozitívnou na COVID-19), rodi% bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho u%ite!a 
alebo riadite!a $koly, aby mohli prija) sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia 
(%astej$ie vetranie a dezinfekcia, %astej$ia kontrola dodr'iavania protiepidemick&ch 
opatrení zo strany 'iakov, minimalizovanie premie$avania 'iakov z triedy s ostatn&mi 
triedami, at+.). Povinnos)ou rodi%a je aj bezodkladne nahlásenie karantény $kole, ak 
bola 'iakovi nariadená v$eobecn&m lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslu$n&m 
regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za t&chto podmienok nemô'e 'iak 
nav$tevova) $kolu. 

g) V prípade, 'e je u 'iaka potvrdené ochorenie na COVID-19, rodi% bezodkladne o tejto 
situácii informuje triedneho u%ite!a alebo riadite!a $koly, aby mohli by) obratom 
identifikované úzke kontakty 'iaka za 2 dni pred jeho testovaním.  

h) V prípade, 'e bol 'iak testovan& Ag samotestom a má pozitívny v&sledok, rodi% o tom 
bezodkladne informuje $kolu. Po pozitívnom v&sledku Ag samotestu je potrebné overi) 
pozitívny v&sledok Ag testom, ktor& je vykonan& v mobilnom odberovom mieste 
u oprávneného subjektu alebo PCR testom. V prípade, 'e 'iak nemô'e absolvova) Ag 
test v mobilnom odberovom mieste alebo PCR test, rodi% bezodkladne kontaktuje 
v$eobecného lekára pre deti a dorast. 

i) Rodi! má povinnos" nahlasova" vykonanie Ag samotestu &kole spôsobom, ktor) 
ur!í &kola. 

Odporú!ania pre rodi!a 

a) Odporú%ame rodi%om predlo'i) $kole „Oznámenie o v&nimke z karantény“ (Príloha %.2). 
Riadite! tak v prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie COVID-19 bude 
môc) v záujme ochrany zdravia neprekonan&ch a nezao%kovan&ch 'iakov ich po'iada), 
aby %o najr&chlej$ie opustili priestory $koly, no zárove* uplatni) v&nimku z karantény na 
t&ch 'iakov, ktor&ch sa t&ka. 

b) V záujme zachovania zdravia a bezpe%nosti 'iakov a zamestnancov v $kole dôrazne 
odporú%ame pred za%iatkom $kolského roka 2021/2022 absolvova) mo'nos) PCR 
testovania kloktaním ('iaci Z"). Záujem o testovanie budú od rodi%ov zis)ova) $koly od 
23. 8. 2021. 

c) Odporú%ame realizova) samotestovanie na ochorenie COVID-19 v domácom prostredí 
v priebehu $kolského roka Ag samotestami, ktoré budú distribuované prostredníctvom 
$kôl. 5 testov dostane ka'd& rodi% 'iaka základnej, strednej a $peciálnej $koly, ktor& o ne 
prejaví záujem - záujem o samotestovanie budú zis)ova) $koly od 23. 8. 2021. Po 
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vyzdvihnutí testov na okresnom úrade $koly rozdajú testy v$etk&m rodi%om, ktorí nahlásili 
záujem, na základe podpisu. 

Postup pri náhrade mzdy v súvislosti s ochorením COVID-19  

Rodi% má nárok na o$etrovné (O(R) ak riadite! $koly alebo miestne príslu$n& regionálny úrad 
verejného zdravotníctva rozhodol o preru$ení vyu%ovania v triede 'iaka do 11 rokov, alebo ak 
'iak vy'aduje celodenné o$etrovanie na základe potvrdenia v$eobecného lekára pre deti 
a dorast. 
Ak rodi! nechá #iaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na O%R mu 
nevzniká. V prípade potreby zabezpe%enia starostlivosti o die)a tak rodi% mô'e %erpa) 
dovolenku alebo sa dohodnú) so zamestnávate!om na práci z domu (home office). 
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ZELENÁ FÁZA 
Zelená fáza predstavuje stav, kedy v $kole: 

a) nie je 'iadna osoba s podozrením na ochorenie COVID-19 (t.j. 'iadna osoba na $kole 
nebola úzkym kontaktom osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19), 

b) je jedna alebo viac osôb podozriv&ch na ochorenie COVID-19 (t.j. jedna alebo viac 
osôb sú v karanténe, lebo mimo $koly pri$li do kontaktu s osobou pozitívnou na 
COVID-19). 

Osobu s podozrením na ochorenie COVID-19 (tzn. bola úzkym kontaktom osoby 
pozitívnej na ochorenie COVID-19) mô#e ur!i" jedine regionálny úrad verejného 
zdravotníctva alebo v&eobecn) lekár a následne musí by" táto skuto!nos" oznámená 
&kole zo strany osoby s podozrením na ochorenie COVID-19 (alebo jej rodi!a). 

V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 $kola následne postupuje pod!a ni'$ie 
uveden&ch krokov a poskytuje plnú sú%innos) regionálnemu úradu verejného zdravotníctva 
a v$eobecnému lekárovi. 

• Nikto s príznakmi infekcie d&chacích ciest, ktoré by mohli zodpoveda) príznakom 
ochorenia COVID-19 nesmie vstúpi) do priestorov $koly alebo $kolského zariadenia. 

• Ak 'iak v priebehu d*a vykazuje niektor& z mo'n&ch príznakov ochorenia COVID-19, je 
nutné umiestni) ho do samostatnej izola%nej miestnosti a kontaktova) rodi%a, ktor& ho 
bezodkladne vyzdvihne.  

• Ak sa u zamestnanca $koly objavia príznaky ochorenia COVID-19 v priebehu jeho 
pracovného d*a, bezodkladne o tom informuje riadite!a $koly a opustí $kolu v najkrat$om 
mo'nom %ase. 

Pri podozrení na ochorenie COVID-19 v prípade #iaka 

-iak s podozrením na ochorenie COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na 
COVID-19 mimo $koly) nenav$tevuje $kolu ani $kolské zariadenie 2 dní od posledného 
kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 alebo objavením prv&ch klinick&ch príznakov. -iak 
nastupuje do 10-d*ovej karantény. Pokia! v&sledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. de* 
od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a 'iak nemá 'iadne príznaky COVID-
19, karanténa mô'e by) ukon%ená po 7 d*och. Ak bol 'iak ozna%en& ako úzky kontakt, do 
karantény ide len tento 'iak a nie jeho trieda/spolu'iaci. 

Pokia) bol &iak úzkym kontaktom osoby pozitívnej na COVID-19 mimo #koly, vysoko 
odporú$ame, aby absolvoval PCR test nariaden" regionálnych úradom verejného 
zdravotníctva alebo v#eobecn"m lekárom pre deti a dorast a minimalizoval tak riziko 
prenosu nákazy na pôdu #koly. 
Ak 'iak s podozrením na ochorenie COVID-19 absolvuje PCR testu a v&sledok je: 
a) negatívny - rodi% informuje $kolu a ak 'iak neprejavuje klinické príznaky, po 7 d*och mô'e 

by) karanténa ukon%ená a 'iak nastupuje do $koly, v&u%ba pokra%uje $tandardn&m 
spôsobom,  

b) pozitívny - rodi% informuje $kolu, 'iak pokra%uje v izolácii pod dozorom v$eobecného 
lekára pre deti a dorast, ktor& rozhoduje o jej ukon%ení. "kola prechádza do Oran'ovej 
fázy "KOLSKÉHO SEMAFORU. 

V prípade, 'e 'iak s podozrením na ochorenie COVID-19 neabsolvuje PCR test, absolvuje 10-
d*ovú karanténu pod!a aktuálne platnej vyhlá$ky Úradu verejného zdravotníctva SR 
a o ukon%ení karantény rozhoduje jeho v$eobecn& lekár pre deti a dorast. 
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Pri podozrení na ochorenie v prípade zamestnanca 

Zamestnanec s podozrením na ochorenie COVID-19 nechodí do práce. Ak absolvuje PCR 
test v&sledok je: 
a) negatívny - informuje zamestnávate!a a ak zamestnanec neprejavuje príznaky, po 7 d*och 

mô'e by) karanténa ukon%ená a zamestnanec nastupuje do zamestnania, v&u%ba 
pokra%uje $tandardn&m spôsobom, 

b) pozitívny - informuje zamestnávate!a, a $kola prechádza sa do Oran'ovej fázy pod!a 
"KOLSKÉHO SEMAFORU. 

Prevádzkové odporú!ania v Zelenej fáze 

• Telesnú a $portovú v&chovu odporú%ame organizova) v prípade priazniv&ch klimatick&ch 
podmienok v exteriéri ($kolsk& dvor, okolie $koly, park a pod.) formou, ktorá 
nepredstavuje zv&$ené epidemiologické riziko prenosu infek%ného ochorenia COVID-19. 
Telesná a $portová v&chova v interiéri sa realizuje iba bez premie$avania tried. Re'im 
$kolsk&ch telocvi%ní odporú%ame zabezpe%ova) v súlade s COVID Automatom pre $port, 
ktor& je zverejnen& na webovej stránke: www.covidsport.sk. 

• Ni'$ie spomenuté $kolské aktivity nemo'no uskuto%ni): 
• v matersk)ch &kolách pod!a § 28 ods. 16 zákona %. 245/2008 Z. z.: 

a) pobyty detí v $kole v prírode,  
b) v&lety,  
c) exkurzie,  
d) saunovanie,  
e) $portov& v&cvik a +al$ie aktivity. 

• v základn)ch &kolách pod!a § 30 ods. 7 zákona %. 245/2008 Z. z.: 
a) v&lety,  
b) exkurzie,  
c) jazykové kurzy,  
d) $portov& v&cvik,  
e) pobyty 'iakov v $kole v prírode a +al$ie aktivity. 

• v stredn)ch &kolách pod!a § 33 ods. 12 zákona %. 245/2008 Z. z.: 
a) kurz na ochranu 'ivota a zdravia  
b) kurz pohybov&ch aktivít v prírode,  
c) exkurzie,  
d) $kolské v&lety a +al$ie aktivity. 

• Základné umelecké $koly, vrátane spevu, literárno-dramatického a tane%ného odboru, 
a centrá vo!ného %asu a jazykové $koly majú mimoriadne preru$ené $kolské vyu%ovanie 
a prevádzku v období od 29. novembra 2021 do 7. januára 2022. Prevádzku je mo'né 
zabezpe%i) iba di$tan%nou formou.  

• Individuálna odborná %innos) je mo'ná iba v CPPPaP a C"PP.  
• Krú'ková %innos) sa nerealizuje.  
• Dou%ovanie 'iakov vrátane dou%ovania cez projekt „Spolu múdrej$í“ je dovolené, pri%om 

forma dou%ovania je individuálna alebo maximálne v skupinách 5+1. 

Organizácia vyu!ovania v Zelenej fáze 

V Zelenej fáze sa vyu%ovanie uskuto%*uje pod!a $tandardného rozvrhu. 
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ORAN!OVÁ FÁZA 
Oran#ová fáza predstavuje stav, kedy je v $kole minimálne jeden potvrden& prípad na 
ochorenie COVID-19.  

V prípade, ak je osoba potvrdená na ochorenie COVID-19, bezodkladne oznámi túto 
skuto%nos) v$etk&m osobám s ktor&mi bola v úzkom kontakte v období 2 dní 
predchádzajúcich d*u testovania na ochorenie COVID-19 alebo po objavení prv&ch klinick&ch 
príznakov COVID-19. Túto skuto%nos) je taktie' potrebné oznámi) $kole/$kolskému 
zariadeniu. -iaci/zamestnanci, u ktor&ch bolo potvrdené ochorenie COVID-19, preru$ia 
dochádzku do $koly/zamestnania. 

Osobám v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou sa neumo'ní dochádzka do $koly 
alebo $kolského zariadenia (okrem t&ch, ktorí si uplat*ujú v&nimku z karantény, pokia! 
neprejavujú príznaky COVID-19). Pozitívne testovaná osoba a úzke kontakty, u ktor&ch sa 
prejavili príznaky ochorenia COVID-19 po%as izolácie/karantény postupuje pod!a usmernenia 
v$eobecného lekára alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 

Riadite!, po informovaní zria+ovate!a, musí preru&i" vyu!ovanie v triede alebo viacer&ch 
triedach, v ktor&ch sa vyskytla osoba pozitívna na COVID-19 alebo osoba, ktorá mala pozitívny 
v&sledok domáceho Ag samotestu po%as obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo po objavení 
prv&ch klinick&ch príznakov. 

Ak sa v triede vyskytne 'iak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, idú 'iaci 
z triedy a zamestnanci, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-
19 do 10-d*ovej karantény (okrem t&ch, ktorí si uplat*ujú v&nimku z karantény). Pokia! 
v&sledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. de* od kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny 
a 'iak alebo zamestnanec nemá 'iadne príznaky COVID-19, karanténa mô'e by) ukon%ená 
po 7 d*och. Ak je v triede 100% 'iakov s v&nimkou z karantény, pokra%uje trieda 
v prezen%nom vyu%ovaní.  

Pozitívny v)sledok Ag samotestu 

V prípade, 'e $kole bol oznámen& pozitívny v&sledok Ag samotestu, 'iaci z triedy takéhoto 
'iaka nenav$tevujú $kolu. "kola pristúpi k zv&$en&m hygienicko-epidemiologick&m 
opatreniam v $kole, nad rámec opatrení, ktoré sú uvedené v %asti Základné prevádzkové 
pokyny. "kola: 

• zabezpe%í %astej$iu dezinfekciu dotykov&ch plôch a spolo%n&ch priestorov $koly, 
• informuje rodi%a o mo'nosti overenia pozitívneho v&sledku Ag samotestu 

prostredníctvom webovej stránky korona.gov.sk , kde je mo'né sa prihlási) na 
vy$etrenie Ag testom, ktor& je vykonan& v mobilnom odberovom mieste alebo PCR 
testom. Pri prihlasovaní sa na testovanie je potrebné zada) v %asti Iné dôle'ité 
informácie, 'e sa prihlasuje na základe pozitívneho Ag samotestu. 

• informuje rodi%a o tom, 'e v prípade, 'e sa potvrdí pozitívny v&sledok Ag samotestu, 
rodi% to musí bezodkladne oznámi) $kole.  

-iaci z triedy (okrem t&ch, ktorí si uplat*ujú v&nimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID-
19), ktorí boli v úzkom kontakte s pozitívnym 'iakom po%as obdobia 2 dní pred jeho 
testovaním Ag samotestom, idú do karantény. Rodi% o tejto skuto%nosti bezodkladne 
informuje v$eobecného lekára pre deti a dorast. 
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Na základe rozhodnutia ministra s ú%innos)ou od 29. septembra 2021 v období $kolského 
vyu%ovania mô'e riadite! $koly pod!a § 150 ods. 5 $kolského zákona poskytnú) 'iakom jednej 
triedy alebo 'iakom viacer&ch tried z dôvodu podozrenia na v&skyt ochorenia COVID-19 vo!no 
viac ako pä) dní so súhlasom zria+ovate!a. Ak riadite! $koly poskytne 'iakom jednej triedy 
alebo 'iakom viacer&ch tried takéto vo!no, %as poskytnutého vo!na sa pova'uje za mimoriadne 
preru$enie $kolského vyu%ovania v $kole. 

V prípade, 'e z dôvodu ochorenia COVID-19 bude obmedzená prevádzka v jednej alebo 
viacer&ch triedach, %i u' rozhodnutím riadite!a $koly alebo miestne príslu$n&m regionálnym 
úradom verejného zdravotníctva, riaditelia $kôl zabezpe%ia pre t&chto 'iakov di$tan%né 
vzdelávanie. V prípade, 'e je 'iakom poskytnuté di$tan%né vzdelávanie, nepova'uje sa 
preru$enie prezen%nej formy vzdelávania za mimoriadne preru$enie $kolského vyu%ovania. 
Di$tan%né vzdelávanie je forma organizácie v&chovy a vzdelávania. 

Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti 
&iaka/zamestnanca, zostáva v karanténe len tento &iak/zamestnanec. Trieda &iaka 
pokra$uje v prezen$nom vyu$ovaní.  

Pokia% rodi$ po#le do #koly !iaka, ktor& má by" v karanténe, dopú#"a sa priestupku 
na úseku verejného zdravotníctva pod%a § 56 ods. 1 písm. k) zákona $. 355/2007 
Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktor& rie#i regionálny úrad 
verejného zdravotníctva. 

Ak je osoba v domácnosti &iaka v karanténe (je úzky kontakt inej pozitívnej osoby), &iak 
mô&e chodi% do #koly do momentu, pokia) sa u osoby nepotvrdí ochorenie COVID-19. 

Rodi$ má povinnos% nahlási% karanténu &iaka v#eobecnému lekárovi pre deti a dorast, 
ktor" na jeho karanténu dohliada. 
Vyu%ovanie prebieha $tandardn&m spôsobom pod!a mo'ností personálneho zabezpe%enia 
$koly, okrem tried, v ktor&ch bolo preru$ené vyu%ovanie. 

Osoby, u ktor&ch bolo potvrdené ochorenie COVID-19 idú do domácej izolácie. Domáca 
izolácia trvá po dobu 10 dní od dátumu vykonania PCR testu s pozitívnym v&sledkom alebo 
objavením sa prv&ch klinick&ch príznakov, pokia! sa po%as posledn&ch troch dní tejto doby 
u tejto osoby nevyskytol ani jeden z klinick&ch príznakov ochorenia COVID-19.  

Osoby, ktoré boli ozna%ené ako úzke kontakty, idú do karantény (okrem v&nimiek pod!a 
aktuálne platnej vyhlá$ky Úradu verejného zdravotníctva SR). Karanténu je mo'né ukon%i) po 
7 d*och, pokia! v&sledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. de* od posledného kontaktu 
s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá 'iadne príznaky COVID-19. 

Prevádzkové odporú!ania v Oran#ovej fáze 

• Telesnú a $portovú v&chovu odporú%ame organizova) v prípade priazniv&ch klimatick&ch 
podmienok v exteriéri ($kolsk& dvor, okolie $koly, park a pod.) formou, ktorá 
nepredstavuje zv&$ené epidemiologické riziko prenosu infek%ného ochorenia COVID-19. 
Telesná a $portová v&chova v interiéri  sa realizuje iba v prípade, 'e sa nepremie$avajú 
triedy. Re'im $kolsk&ch telocvi%ní odporú%ame zabezpe%ova) v súlade s COVID 
Automatom pre $port, ktor& je zverejnen& na webovej stránke: www.covidsport.sk. 
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• Ni'$ie spomenuté $kolské aktivity  nemo'no uskuto%ni): 
• v matersk)ch &kolách pod!a § 28 ods 16 zákona %. 245/2008 Z. z.: 

a) pobyty detí v $kole v prírode,  
b) v&lety,  
c) exkurzie,  
d) saunovanie,  
e) $portov& v&cvik a +al$ie aktivity. 

• v základn)ch &kolách pod!a § 30 ods. 7 zákona %. 245/2008 Z. z.: 
a) v&lety,  
b) exkurzie,  
c) jazykové kurzy,  
d) $portov& v&cvik,  
e) pobyty 'iakov v $kole v prírode a +al$ie aktivity. 

• v stredn)ch &kolách pod!a § 33 ods. 12 zákona %. 245/2008 Z. z.: 
• kurz na ochranu 'ivota a zdravia  
• kurz pohybov&ch aktivít v prírode,  
• exkurzie,  
• $kolské v&lety a +al$ie aktivity. 

• Základné umelecké $koly, vrátane spevu, literárno-dramatického a tane%ného odboru, 
a centrá vo!ného %asu a jazykové $koly CV( majú mimoriadne preru$ené $kolské 
vyu%ovanie a prevádzku v období od 29. novembra 2021 do 7. januára 2022. Prevádzku 
je mo'né zabezpe%i) iba di$tan%nou formou.  

• Individuálna odborná %innos) je mo'ná iba v CPPPaP a C"PP.  
• Krú'ková %innos) sa nerealizuje. 
• Dou%ovanie 'iakov vrátane dou%ovania cez projekt „Spolu múdrej$í“ je dovolené, pri%om 

forma dou%ovania je individuálna alebo maximálne v skupinách 5+1. 
 

Odporú!anie pre organizáciu vyu!ovania v Oran#ovej fáze  

Vyu%ovanie v $kole sa realizuje kombinovanou formou: 

Di$tan%ná forma vzdelávania je zabezpe%ená: 

• v triede, v ktorej sa vyskytol 'iak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19 
a trieda musí ís) do 10-d*ovej karantény (okrem t&ch, ktorí si uplat*ujú v&nimku 
z karantény). Karanténu je mo'né ukon%i) po 7 d*och, pokia! v&sledok PCR testu 
vykonaného najskôr v 5. de* od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny 
a osoba nemá 'iadne príznaky COVID-19. 

Prezen%ná forma vzdelávania je zabezpe%ená: 

• v triedach, ktoré neboli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19,  
• ak 100% 'iakov v triede má v&nimku z karantény, 
• pre 'iakov, ktorí majú v&nimku z karantény a nemajú mo'nos) sa zapoji) do di$tan%nej 

formy vzdelávania - nemajú prístup k di$tan%nému vzdelávaniu s vyu'itím digitálnych 
technológií alebo sa do* nedoká'u zapoji) z dôvodu ich $peciálnych v&chovno-
vzdelávacích potrieb a miera $peciálno-pedagogickej podpory vy'aduje zachovanie 
prezen%nej formy vzdelávania. 
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"ERVENÁ FÁZA 
%ervená fáza nastáva pri viacer&ch potvrden&ch pozitívnych prípadoch COVID-19, ak ide 
o epidemick) v)skyt (t.j. k $íreniu ochorenia COVID-19 dochádza preukázate!ne medzi 
'iakmi a u%ite!mi v $kole alebo v $kolskom zariadení) a po nariadení miestne príslu&ného 
regionálneho úradu verejného zdravotníctva. (ervenú fázu oznamuje miestne príslu$n& 
regionálny úrad verejného zdravotníctva.  

Na základe posúdenia, miestne príslu$n& regionálny úrad verejného zdravotníctva mô'e 
obmedzi) prevádzku vo viacer&ch triedach. Pri obzvlá$) záva'n&ch prípadoch, mô'e 
regionálny úrad verejného zdravotníctva obmedzi) prevádzku vo v$etk&ch triedach z dôvodu 
zlej epidemiologickej situácie v danom okrese alebo v&skytu ohniska nákazy.  

Odporú!anie pre organizáciu vyu!ovania v %ervenej fáze  

Vyu%ovanie v $kole sa realizuje kombinovanou formou: 

Di$tan%ná forma vzdelávania je zabezpe%ená: 

• v triede, v ktorej sa vyskytol 'iak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19 
a trieda musí ís) do 10-d*ovej karantény (okrem t&ch, ktorí si uplat*ujú v&nimku 
z karantény). Karanténu je mo'né ukon%i) po 7 d*och, pokia! v&sledok PCR testu 
vykonaného najskôr v 5. de* od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny 
a osoba nemá 'iadne príznaky COVID-19. 

Prezen%ná forma vzdelávania je zabezpe%ená: 

• v triedach, ktoré neboli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19,  
• ak 100% 'iakov v triede má v&nimku z karantény, 
• pre 'iakov, ktorí majú v&nimku z karantény a nemajú mo'nos) sa zapoji) do di$tan%nej 

formy vzdelávania - nemajú prístup k di$tan%nému vzdelávaniu s vyu'itím digitálnych 
technológií alebo sa do* nedoká'u zapoji) z dôvodu ich $peciálnych v&chovno-
vzdelávacích potrieb a miera $peciálno-pedagogickej podpory vy'aduje zachovanie 
prezen%nej formy vzdelávania.  
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ZOZNAM REGIONÁLNYCH ÚRADOV VEREJNÉHO 
ZDRAVOTNÍCTVA POD#A PÔSOBNOSTI V OKRESOCH 

Kontakty na osoby zodpovedné za komunikáciu so &kolami na jednotliv&ch regionálnych 
úradoch verejného zdravotníctva budú riadite'om &kôl poslané e-mailom do 31. 8. 2021. 

Bratislavsk! 
kraj 

Regionálny 
úrad 

Pôsobnos! 
v okresoch  

"ilinsk! 
kraj 

Regionálny úrad  Pôsobnos! 
v okresoch  

Bratislava 

Bratislava I - V 
&ilina 

&ilina 
Byt%a Malacky 

Pezinok 
'adca 

'adca 
Kysucké Nové Mesto Senec 

Trnavsk! 
kraj 

Regionálny 
úrad  

Pôsobnos! 
v okresoch  Doln( Kubín 

Doln( Kubín 
Námestovo 
Tvrdo)ín 

Trnava 
Trnava 
Hlohovec 
Pie)*any 

Liptovsk( Mikulá) Liptovsk( Mikulá) 
Ru"omberok 

Martin 
Martin 
Tur%ianske Teplice Dunajská Streda Dunajská Streda 

Galanta Galanta 

Bansko-
bystrick! 

kraj 

Regionálny úrad  Pôsobnos! 
v okresoch  

Senica Senica  
Skalica Banská Bystrica Banská Bystrica  

Brezno 

Nitriansky 
kraj 

Regionálny 
úrad 

Pôsobnos! 
v okresoch  Lu%enec Lu%enec 

Poltár 

Nitra 
Nitra 
Zlaté Moravce 
#a$a 

Rimavská Sobota 
Rimavská Sobota 
Revúca 

Komárno Komárno Ve$k( Krtí) Ve$k( Krtí) 
Levice Levice 

Zvolen 
Zvolen 
Detva 
Krupina 

Nové Zámky Nové Zámky 
Topo$%any  Topo$%any 

Tren#iansky 
kraj 

Regionálny 
úrad  

Pôsobnos! 
v okresoch  

&iar nad Hronom  

&iar nad Hronom 
Banská #tiavnica  
&arnovica 

Tren%ín 

Tren%ín 
Bánovce 
n/Bebravou. 
Nové Mesto n/Váh. 
Myjava 

Pova"ská 
Bystrica 

Pova"ská Bystrica 
Ilava 
Púchov 

Pre$ovsk! 
kraj 

Regionálny úrad Pôsobnos! 
v okresoch  

Pre)ov Pre)ov  
Sabinov 

Prievidza Prievidza 
Partizánske Bardejov Bardejov 

Ko$ick! kraj 

Regionálny 
úrad  

Pôsobnos! 
v okresoch  

Humenné 

Humenné 
Medzilaborce 
Snina 

Ko)ice Ko)ice I - IV 
Ko)ice - okolie 

Michalovce 
Michalovce 
Sobrance Poprad 

Poprad 
Ke"marok 
Levo%a 

Ro"!ava Ro"!ava Stará +ubov!a Stará +ubov!a 
Spi)ská Nová 
Ves 

Spi)ská Nová Ves 
Gelnica Svidník Svidník 

Stropkov 
Trebi)ov Trebi)ov Vranov nad Top$ou Vranov nad Top$ou 
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ZOZNAM AKTUÁLNE PLATN#CH PRÁVNYCH PREDPISOV 
UPRAVUJÚCICH COVID-19 V $KOLÁCH 

 

1. Zákon %. 245/2008 Z. z. o v&chove a vzdelávaní ($kolsk& zákon) a o zmene a doplnení 
niektor&ch zákonov 

2. Zákon %. 124/2006 Z. z. o bezpe%nosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a 
doplnení niektor&ch zákonov 

3. Zákon %. 597/2003 Z. z. o financovaní základn&ch $kôl, stredn&ch $kôl a $kolsk&ch 
zariadení 

4. Zákon %. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektor&ch zákonov 

5. Zákon %. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 
6. Zákon %. 412/2021 Z. z., ktor&m sa dop,*ajú niektoré zákony v súvislosti s tre)ou vlnou 

pandémie ochorenia COVID-19 
7. Zákon %. 311/2001 Z. z. Zákonník práce  

 
8. Vyhlá$ka Ministerstva zdravotníctva SR %. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach 

o po'iadavkách na zariadenia pre deti a mláde' 
9. Vyhlá$ka Ministerstva $kolstva, vedy, v&skumu a $portu SR %. 306/2008 Z. z. 

o materskej $kole 
10. Vyhlá$ka Úradu verejného zdravotníctva SR %.255/2021 V. v. ktorou sa naria+ujú 

opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe 
na územie Slovenskej republiky (zverejnená 7. 10. 2021) 

11. Vyhlá$ka Úradu verejného zdravotníctva SR %.262/2021 V. v ktorou sa naria+ujú 
opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horn&ch d&chacích ciest 
(zverejnená 24. 11. 2021) 

12. Vyhlá$ka Úradu verejného zdravotníctva SR %. 252/2021 V. v., ktorou sa naria+ujú 
opatrenia pri ohrozovaní verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie 
COVID-19 a karanténe osôb, ktoré pri$li do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na 
ochorenie COVID-19 (zverejnená 7. 10. 2021)  

13. Vyhlá$ka Úradu verejného zdravotníctva SR %. 261/2021 V. v., ktorou sa naria+ujú 
opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadn&ch podujatí 
(zverejnená 24. 11. 2021) 

14. Vyhlá$ka Úradu verejného zdravotníctva SR %. 264, ktorou sa z dôvodu ochrany 
verejného zdravia naria+uje do%asné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko 
zamestnávate!a (zverejnená 24. 11. 2021) 
 

15. Uznesenie vlády SR %.665 k návrhu aktualizácie Alert systému pre monitorovanie v&voja 
pandémie a prijímania opatrení proti SARS-CoV-2 (Covid Automat – verzia 4.3) 

16. Uznesenie vlády SR %. 695 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu a na prijatie opatrení 
pod!a %l. 5ds. 4 ústavného zákona %. 227/2002 Z. z. o bezpe%nosti $tátu v %ase vojny, 
vojnového stavu, v&nimo%ného stavu a núdzového stavu v znení neskor$ích predpisov 


