
Pokyny k organizácii šk. roka 2021/2022  

 

1. Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a 

viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič alebo plnoletý žiak 

predkladá triednemu učiteľovi „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ 

dieťaťa/žiaka písomne (tlačivo na stiahnutie tu) alebo podaním vyhlásenia v Edupage. 

V zelených okresoch rodiť toto vyhlásenie predkladá dobrovoľne na základe 

odporúčaní ministerstva v záujme ochrany zdravia na školách, v ostatných okresoch 

mu táto povinnosť vyplýva z COVID Automatu. Rodič, ktorý nepredložil „Písomné 

vyhlásenie o bezpríznakovosti“ v čase, keď sa škola nachádzala v zelenom okrese, je 

povinný ho predložiť pri prepnutí okresu do oranžovej farby.  

2. V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak 

považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára 

pre deti a dorasť, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Takýto žiak nebude mať umožnený 

vstup do školy.  

3. Ak žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 možnosti: 

 odoslať ho škole prostredníctvom Edupage 

 poslať scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom, 

 kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej 

usmerňovať. 

4. Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka z vyučovania na 5 po sebe 

idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní 

musí predložiť žiak svojmu triednemu učiteľovi „Potvrdenie o chorobe“ od 

všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú 

absenciu na vyučovaní, ktorá môže mať za následok udelenie východného opatrenia 

alebo zníženú známku zo správania.  

5. Nikto z príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym 

príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená 

telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, 

sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, 

hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského 

zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. 

6. Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a 

musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka." 

7. Všetci žiaci a zamestnanci školy musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom 

alebo respirátorom počas celého vyučovania. Zároveň je nutné dodržiavať opatrenia 

na princípe ROR – Rúško, Odstup, Ruky.  

8. Všetky osoby, ktoré vstupujú do budovy sú povinné si dezinfikovať ruky.  

9. Podľa COVID automatu MŠVVaŠ SR vydaného 17. 08. 2021 budú školy otvorené vo 

všetkých farbách okresov. Vyučovanie sa bude prerušovať len v jednotlivých triedach, 

nie v celej škole. Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na 

ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy do 14-dňovej karantény (okrem tých, ktorí 

si uplatňujú výnimku z karantény)  

10. Do karantény na 14 dní musia ísť osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou 

pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa 



prvých klinických príznakov. Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje 

na osobu, ktorá 

a) je najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, 

AstraZeneca, Sputnik V)  

b) je najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson and Johnson),  

c) je najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka 

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

d) prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie ako 180 dňami a nevyskytujú sa 

u nej klinické príznaky ochorenia COVID-19.  

11. Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v 

triede si môžu uplatniť:  

- žiaci , ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe 

výsledku PCR testu, Ag testu, testu na protilátky),  

- plne očkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania 

ochorenia.  

12. Žiaci sú povinní pri nástupe do školy, najneskôr do 6.9. 2021 predložiť svojmu 

triednemu učiteľovi „Oznámenie o výnimke z karantény“ (na stiahnutie tu) písomne 

alebo podať vyhlásenie prostredníctvom Edupage.  

13. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov ochorenia COVID-

19, je nutné ho umiestniť do izolačnej miestnosti a kontaktovať rodiča, ktorý ho 

bezodkladne vyzdvihne. Pokiaľ vykazuje príznaky plnoletý žiak, opustí bezodkladne 

budovu školy sám.  

14. V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou 

pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho 

učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické 

opatrenia (častejšie vetranie a dezinfekcia, častejšia kontrola dodržiavania 

protiepidemiologických opatrení zo strany žiakov, minimalizovanie premiešavania 

žiakov z triedy s ostatnými triedami, atď.). Povinnosťou rodiča je aj bezodkladné 

nahlásenie karantény škole, ak bola žiakovi nariadená všeobecným lekárom pre deti a 

dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za 

týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu. 

15. V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto 

situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť obratom 

identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním. 

16. U osôb s potvrdeným ochorením COVID-19 nie je možné predčasne ukončiť domácu 

karanténu/ izoláciu po obdŕžaní negatívneho výsledku RT-PCT testu. 

17. Rodič zabezpečení pre žiaka každý deň minimálne 2 rúška (náhradné musí mať pri 

sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. 

 

Všetky aktuálne informácie k organizácii šk. roka 2020/2021 nájdete na stránke 

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/ 

 


