
Organizácia školského roka v školskom roku 2021 /2022 

ORGANIZAČNÉ POKYNY MŠVVaŠ SR PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) podľa § 

150 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov vydáva nasledovné pokyny k organizácii školského roka 

2021/2022.  

1 Organizácia školského roka  

(§ 150 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z., vyhláška MŠVVaŠ SR č. 231/2009 Z. z.)  

1.1 Obdobie školského vyučovania  

a. Školský rok sa začína 1. septembra 2021. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 

(štvrtok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022 

(pondelok).  

b. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2022 (utorok) 

a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok).  

 

ŠKOLSKÉ PRÁZDNINY: 

 Jesenné prázdniny sa začínajú 28. októbra 2021 (štvrtok) a končia sa 29. októbra 

2021. Vyučovanie sa začína 2. novembra 2021 (utorok). 

 Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2021 (streda) a končia sa 7. januára 

2022. Vyučovanie sa začína 10. januára 2022 (pondelok). 

 Polročné prázdniny sú 4. februára 2022 (piatok). Vyučovanie sa začína 7. februára 

2022 (pondelok). 

 Jarné prázdniny sú v jednotlivých krajoch nasledovne: 

21.02. - 25.02.2022 Košický kraj, Prešovský kraj  

28.02. - 04.03.2022 Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj 

07.03. - 11.03.2022 Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj 

 

 Veľkonočné prázdniny sa začínajú 14. apríla 2022 (štvrtok) a končia sa 19. apríla 2022. 

Vyučovanie sa začína 20. apríla 2022 (streda). 

 Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2022 a končia sa 02. septembra 2022. 

Vyučovanie v novom školskom roku 2022/2023 sa začne 5. septembra 2022 (pondelok). 

 

Prevádzka materských škôl sa počas školských prázdnin bude zabezpečovať v súlade s 

informatívnym materiálom Materská škola a školské prázdniny, ktorý je dostupný na 

https://www.minedu.sk/materska-skola-a-skolske-prazdniny/. 

 

 

https://www.minedu.sk/materska-skola-a-skolske-prazdniny/


1 Výchovno-vzdelávací proces v čase krízovej situácie 

Právne predpisy  

Od marca 2020 ovplyvňuje všetky oblasti života pandémia ochorenia COVID-19, vrátane 

oblasti výchovy a vzdelávania. Uvedená situácia je zohľadnená vo viacerých právnych 

predpisoch, a to aj na úseku školstva.  

Zákon č. 56/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z., predstavuje právny základ 

pre takmer všetky rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len 

„minister“), ktoré boli vo vzťahu k organizácii školského roka vydané v školskom roku 

2019/2020 a školskom roku 2020/2021. Za predpokladu, že núdzový stav alebo mimoriadna 

situácia budú trvať aj v školskom roku 2021/2022, pre jednotlivé rozhodnutia bude tento 

zákon podstatný aj naďalej podľa aktuálnej epidemiologickej situácie, počas ktorej môže 

minister rozhodnúť o: 

a. mimoriadnom prerušení školského vyučovania v školách,  

b. mimoriadnom prerušení prevádzky školských zariadení,  

c. iných termínoch rozhodujúcich pre organizáciu školského roka, najmä o iných termínoch:  

1. obdobia školského vyučovania a školských prázdnin,  

2. klasifikácie, hodnotenia, skúšobného obdobia pri ukončovaní výchovy a vzdelávania 

a prijímacích skúšok,  

3. vydávania dokladov o získanom vzdelaní,  

4. podávania žiadostí o prijatie, prihlášok na vzdelávanie, prihlášok na štúdium a 

konania zápisov,  

d. zrušení vykonania časti alebo formy skúšky, ktorou sa ukončuje výchova a vzdelávanie v 

strednej škole, v príslušnom školskom roku alebo  

e. zrušení vykonania externého testovania žiakov základných škôl v príslušnom školskom roku.  

 

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu 

v spojenej škole od 02. 09. 2021 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zostavilo manuál na základe platných 

zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok ako aj opatrení a rozhodnutí RÚVZ SR. Sumarizuje 

prehľad zákonných povinností a odborných odporúčaní za účelom lepšieho zvládnutia 

pandémie ochorenia COVID-19. 

Cieľom manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR je udržať bezpečné prostredie v školách 

a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19. Stanovuje základné 

prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania 

protiepidemických opatrení a odporúčaní v školskom zdravotníctva. 

 

Školský rok 2021/2022 sa začína 01. septembra 2021, školské vyučovanie v SŠJVI 02. 

septembra 2021 o 8:00 hod. svätou omšou v Bazilike sv. Jakuba v Levoči.  Slávnostné 

otvorenie školského roka 02. septembra 2021 sa z dôvodu dodržania protiepidemiologických 

opatrení bude konať v jednotlivých triedach spojenej školy v čase od 09.00 – 11.00 



hodiny s triednymi učiteľmi s výnimkou žiakov prvého a prípravného ročníka. Rodičia 

prváčikov a žiakov prípravného ročníka sa stretnú s triednymi učiteľmi v kmeňovej triede žiaka 

za prísnych epidemiologických opatrení.  

Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná. Od 03. 09. 2021 bude prebiehať vyučovanie 

podľa platného rozvrhu. Vyučovanie prebieha v kmeňových triedach, žiaci rôznych tried sa 

navzájom nepremiešavajú. Nástup žiakov do školy je o 7:30 hodine postupným príchodom. 

Vstup do budovy školy je povinný s rúškom.  

 

Všeobecné opatrenia kvôli prevencii COVID-19 

 

Opatrenia smerujú k implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR a sú 

založené na princípoch ROR – Rúško, Odstup, Ruky. 

Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. 

Výnimku z povinnosti nosiť rúško majú deti do 6 rokov, deti v materskej škole a v registrovaných 

nesieťových zariadeniach, žiaci so závažnými poruchami autistického spektra, so sluchovým 

postihnutím, alebo so stredným a ťažkým mentálnym postihnutím a ich pedagógovia. 

Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzenie 

skupinových aktivít. 

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

 

Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty 

počas celého vyučovania 

podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR. 

 

V záujme zachovania zdravia a bezpečnosti žiakov a zamestnancov dôrazne 

odporúčame pred 

začiatkom školského roka 2021/2022 pri nástupe do školy a školského zariadenia žiakom 

a zamestnancom školy absolvovať testovanie na ochorenie COVID-19. 
 

Od 03.09.2021 prebieha riadne školské vyučovanie, dochádzka žiakov do školy je povinná. 

Vstup žiakov  a detí do spojenej školy je nasledovný: 

- do ŠMŠ  odprevádza dieťa jeden zákonný zástupca 

- odovzdávanie žiakov s autizmom na autistický úsek je povolený s doprovodom 

zákonného zástupcu  

- ostatní žiaci prichádzajú postupne do školy v čase od 7:30 – 7:45 hod. 

 

Pri vstupe do školy : 

- dodržujú sa  rozostupy 

- žiak má nasadené ochranné rúško 

- dezinfikuje si ruky 

- prezuje sa 

- bez zdržiavania odchádza do triedy 

 



Organizácia krúžkovej činnosti: 

 Záujem žiakov o krúžkovú činnosť prebehne ako bežne v priebehu septembra podľa bližších 

pokynov triedneho učiteľa. 

 O začiatku krúžkovej činnosti Vás budeme informovať podľa pokynov ministerstvo 

školstva. 

Základné prevádzkové pokyny 

 Pri ceste do/zo školy sa žiak/zamestnanec riadi aktuálnymi opatreniami Úradu verejného 

zdravotníctva SR a pokynmi miestne príslušného regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva. Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je možný 

len s výnimkou, potvrdenou riaditeľom školy a „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ 

danej osoby (Príloha č. 1). 

 Príchod žiakov do spojenej školy je od 7:30 hod do 7:45 hod. pričom dbáme na to, aby 

dochádzalo k minimalizácii miešania žiakov. 

 Príchod detí do ŠMŠ je od 7:00 hod. v určených triedach, kde sa bude vykonávať ranný filter 

detí špeciálnej materskej školy. 

 Zamestnanci školy si plnia svoje povinnosti osobne na pracovisku podľa pracovnej zmluvy 

a náplne práce. Oblasť pracovno-právnych vzťahov je upravená v jednotlivých fázach. 

 Žiaci minimalizujú kontakt s inými osobami, žiakmi iných tried, počas prestávok sa 

zdržiavajú vo svojej triede. 

Ranný filter: 

- materská škola povinne vykonáva ranný filter podľa § 24 ods. 9 písm. a), b) zákona č. 

355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, 

- z dôvodu zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia ostatných žiakov spojenej školy je  zavedení 

ranný filter pri vstupe do budovy školy na vrátnici -  meranie teploty, dezinfekcia rúk, ktorý je 

pre žiakov záväzný. 

 Škola zverejnení oznam podmienok vstupu do školy na vchodových dverách a webovom 

sídle školy (Príloha č.3). Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných 

(stránkových) hodín sa využíva dištančný spôsob komunikácie (písomne, e- mail, a pod.). 

 Ostatné hromadné podujatia (napr. účelové cvičenia, didaktické hry, a pod.) sa 

neuskutočňujú alebo sa uskutočňujú bez premiešavania tried.  

 Rodičovské schôdzky odporúčame vykonávať dištančnou formou; v prípade, že to nie je z 

prevádzkových dôvodov možné, je potrebné obmedziť kontakt rodičov žiakov rôznych tried. 

 Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností je nutné voliť tak, aby boli 

zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia. 

 Zabezpečenie rozstupov medzi osobami nachádzajúcimi sa v objekte školy a školského 

zariadenia sa riadi aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami počas celého 

dňa, najmä z pohľadu dodržiavania rozstupov. 

Škola v súčinnosti so zriaďovateľom a v rámci možností zabezpečí: 

- dostatok dezinfekčných prostriedkov na osobnú hygienu a dezinfekciu, 

- osobné ochranné prostriedky, 

- primerané množstvo bezdotykových teplomerov, 

- mydlo a papierové utierky  



 Na vrátnici je zabezpečená dezinfekcia rúk pre všetky osoby, ktoré vstúpia do budovy. 

 Dôkladné čistenie všetkých miestností v spojenej škole, v ktorých sa žiaci/zamestnanci 

nachádzajú, sa vykonáva najmenej raz denne. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných 

povrchov alebo predmetov, ktoré používa veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná 

minimálne 2x denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí). Upratovanie a dezinfekcia toaliet 

prebieha minimálne 3x denne, resp. podľa potreby. 

 Škola opakovane upozorňuje žiaka na potrebu dodržiavania hygienických pravidiel pri 

kašľaní a kýchaní, ako aj na potrebu pravidelného umývania rúk. 

 V miestnosti, v ktorej sa zdržujú osoby je zabezpečené časté a intenzívne vetranie . 

 Odporúčame zabezpečiť minimalizovanie miešania žiakov/zamestnancov a striedania   

miestností pri vyučovaní. 

 Škola má zriadenú izolačnú miestnosť, ktorá slúži na umiestnenie osoby s príznakmi 

ochorenia COVID-19 alebo iného infekčného ochorenia. Po opustení miestnosti osobou s 

príznakmi infekčného ochorenia je miestnosť dôkladne vydezinfikovaná a vyvetraná podľa 

usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR. 

 Upratovanie a dezinfekcia priestorov školy sa vykonáva v súlade s pokynmi 

a odporúčaniami RÚVZ. 

 

Prevádzka školského klubu detí bude zabezpečená od 06. septembra 2021 na základe prihlášky 

do ŠKD v čase od 11:30 do 15:30 hod.  

Prevádzka školského internátu bude zabezpečená od 02.septembra 2021 za prísnych 

epidemiologických podmienok v čase od 12:30 hod. do 20:00 hod.  

Predprimárne vzdelávanie v ŠMŠ bude prebiehať v čase od 7:00 hod. do 15:30 hod. za 

prísnych epidemiologických opatrení v 5 skupinách podľa počtu nahlásených detí. 

 

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti a Potvrdenie o chorobe 

 Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 

a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné 

vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka (Príloha č.1). V zelených okresoch rodič „Písomné 

vyhlásenie o bezpríznakovosti“ predkladá dobrovoľne na základe odporúčania ministerstva 

v záujme ochrany zdravia na škole, 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. 

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 

dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.  

 Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a 

odchádza s rodičom domov. Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, je potrebné žiaka 

umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča. 

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



- odoslať ho škole prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE) alebo e-školy, 

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

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

 

 Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. 

Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť 

„Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde 

o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú 

známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky. Podozrenie zo 

zneužívania ospravedlňovania dochádzky žiaka preskúmava na podnet školy miestne 

príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

Stravovanie v školskej jedálni 

 Žiaci spojenej školy sa stravujú v školskej jedálni podľa vopred stanoveného rozpisu, pričom 

dbáme na minimalizáciu premiešavania tried. 

 Pokrmy či balíčky vydáva personál vrátane čistých príborov. Žiaci si jedlo a pitie sami 

nedokladajú a neberú si ani príbory. 

 Pri príprave a vydávaní jedál je nutné dodržiavať hygienické pravidlá zvýšenou mierou. 

 Obedy v školskej jedálni od 06. septembra 2021 budú zabezpečené pre žiakov, ktorí sú 

zapísaní v školskej jedálni a uhradili poplatok. 

 Strava je žiakom školy vydávaná postupne v čase od 11.30 hod. do 13:30 hod. za dodržania 

hygienických opatrení a odporúčaní RUVZ. 

 Žiaci prichádzajú do jedálne s učiteľom postupne po triedach z dôvodu eliminácie kontaktu 

žiakov z rôznych skupín. 

 Žiaci, ktorí nenavštevujú ŠKD, po odstravovaní odchádzajú bezodkladne domov, ostatní 

žiaci pokračujú v ŠKD. 

 

Školský internát  

 Ubytovanie sa poskytuje žiakom iba s prezenčnou výučbou. 

 Platia tie isté zásady ako v škole, avšak prispôsobené na podmienky školských internátov. 

 Internát má zriadenú izolačnú izbu, za zvýšených hygienických opatrení poskytuje 

ubytovanie na nevyhnutne potrebný čas žiakom internátu, ktorí sú v izolácii/karanténe. 

 V prípade výskytu pozitívneho žiaka v školskom internáte zriaďovateľ školského internátu 

umiestni žiaka do izolačnej izby, informuje rodiča, ktorý si ho bezodkladne vyzdvihne. 

 Pri ubytovaní žiakov v školskom internáte odporúčame zabezpečiť, aby sa čo najmenej 

premiešavali rôzne skupiny žiakov. 

 

Povinnosti rodiča 

 Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode 

žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne 

zvolenými osobnými ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami v súlade 



s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR, dodržiavanie odstupov, 

dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR). 

 Rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška (náhradné musí mať pri sebe v 

prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. 

 Rodič dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok 

2021/2022, a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov 

(§152 ods. c) zákona č. 245/2008 Z. z.). 

 Rodič predkladá pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v 

trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) 

„Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (Príloha č.1).  

V zelených okresoch na základe odporúčania ministerstva, v ostatných okresoch na základe 

povinnosti vyplývajúcej z COVID Automat. Rodič, ktorý nepredložil „Písomné vyhlásenie 

o bezpríznakovosti“ žiaka v čase, keď sa škola nachádzala v zelenom okrese, je povinný ho 

predložiť pri prepnutí okresu do oranžovej farby.  

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 dorast, 

ktorý ho bude ďalej usmerňovať.  

Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a 

odchádza s rodičom domov. Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, je potrebné žiaka 

umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.  

Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 možnosti: odoslať ho škole 

prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE) alebo e-školy, poslať scan „Písomného 

vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom, alebo kontaktovať všeobecného lekára pre deti a 

dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. 

 Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. 

Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť 

„Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde 

o neospravedlnenú neprítomnosť, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo 

správania prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky. 

 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 protiepidemických opatrení 

zo strany žiakov, minimalizovanie premiešavania žiakov z triedy s ostatnými triedami, atď.). 

Povinnosťou rodiča je aj bezodkladne 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. 

 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. 

 Rešpektuje zákaz zhromažďovania sa osôb pred školou a v areáli školy. 

 Rešpektuje zákaz vstupu do budovy školy okrem rodičov žiakov I. ročníka ŽS, kde do školy 

môže vstúpiť jedna sprevádzajúca osoba. 



Odporúčania pre rodiča 

 Odporúčame rodičom predložiť škole „Oznámenie o výnimke z karantény“ (Príloha č.2). 

Riaditeľ tak v prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie COVID-19 bude môcť 

v záujme ochrany zdravia neprekonaných a nezaočkovaných žiakov ich požiadať, aby čo 

najrýchlejšie opustili priestory školy, no zároveň uplatniť výnimku z karantény na tých 

žiakov, ktorých sa týka. 

 V záujme zachovania zdravia a bezpečnosti žiakov odporúčame realizovať samotestovanie 

na ochorenie COVID-19 v domácom prostredí v priebehu školského roka Ag testami, ktoré 

budú distribuované prostredníctvom škôl. Sadu 25 testov dostane každý rodič žiaka spojenej 

školy, ktorý o ne prejavil záujem - záujem o samotestovanie. Po vyzdvihnutí testov na 

okresnom úrade školy rozdajú testy všetkým rodičom, ktorí nahlásili záujem, na základe 

podpisu. 

- Možnosť antigénového samotestovania môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí 

     prekonali ochorenie COVID-19. 

- Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného 

Ministerstvom zdravotníctva SR. 

- Pokiaľ sa rodičia rozhodnú využiť možnosť domáceho samotestovania žiakov, odporúčame 

ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy, alebo kedykoľvek keď 

žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19. 

- V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag testom žiaka počas školského roka: 

1. Žiak zostáva doma – nemôže ísť do školy. 

2. Rodič kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup. 

3. Rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag testu, aby škola mohla 

pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podľa ŠKOLSKÉHO SEMAFORU sa nebudú zatvárať školy, bude sa prerušovať len 

vyučovanie v triedach (pri výskyte COVID-19 v danej triede). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelená fáza predstavuje stav, kedy v škole: 

- nie je žiadna osoba pozitívna na COVID-19, 

- je jedna alebo viac osôb v karanténe, lebo mimo 

školy prišli do kontaktu s osobou pozitívnou na 

COVID-19. Vyučovanie sa uskutočňuje bez 

obmedzenia, za prísnych protiepidemických opatrení. 

Oranžová fáza predstavuje stav, kedy bola v škole 

minimálne 1 osoba pozitívna na COVID-19. 

Riaditeľ môže prerušiť vyučovanie v triede alebo vo 

viacerých triedach (aj postupne),v ktorej sa vyskytol 

žiak alebo zamestnanec pozitívny na COVID-19. 

Počas karantény zabezpečí dištančné vzdelávanie. 

Ak sa osoba pozitívna na COVID-19 vyskytla v 

domácnosti žiaka/zamestnanca, v karanténe zostáva 
len žiak/zamestnanec, nie celá trieda. 

Červená fáza nastáva pri viacerých potvrdených 

pozitívnych prípadoch na COVID-19, ak ide o 

epidemický výskyt podľa rozhodnutia RÚVZ. 

RÚVZ môže rozhodnutím obmedziť prevádzku vo 

viacerých triedach alebo vo všetkých triedach, z 

dôvodu výskytu ohniska nákazy. V triedach s 

prerušeným prevádzkou škola zabezpečí dištančné 

vzdelávanie. 



Prílohy:  

  ŠKOLSKÝ SEMAFOR (verzia 1.0._ 17. 8. 2021) (pdf, 805.18 kB) 

  Príloha č. 1 – Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (docx, 23.74 kB) 

  Príloha č. 1a - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka (docx, 21.4 kB) 

  Príloha č. 2 – Oznámenie o výnimke z karantény (docx, 21.35 kB) 

  Príloha č. 3 – Oznam podmienok vstupu do priestorov školy a školských 

zariadení (docx, 15.58 kB) 
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