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Usmernenie pre žiakov a rodičov 

 

Usmernenie stanovuje základný prehľad opatrení a odporúčaní, na základe manuálu Školský semafor, 

ktorý zostavilo ministerstvo školstva v školskom roku 2021/2022.  

Táto verzia manuálu predstavuje prehľad opatrení od 1. 9. 2021 vychádzajúc z platnej legislatívy, COVID 

Automatu schváleného vládou SR dňa 10. 8. 2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR 

zverejnených dňa 1. 10. 2021. Manuál je aktualizovaný k 28. 10. 2021 z dôvodu upresnenia postupu 

školy v prípade pozitívneho výsledku Ag samotestu. 

Manuál je znovu aktualizovaný k 26.11.2021 z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe 

uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a zverejnenia nového rozhodnutia 

ministra. Zmeny sú uvedené zelenou farbou. 

 

1. Vyhlásenie o bezpríznakovosti 
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.  

V prípade, že rodič nepredloží „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti “, sa žiak považuje za 

príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude 

ďalej usmerňovať.  

Príznaky ochorenia COVID-19: 

• akútne: zadýchavanie, tlak a bolesť na hrudi, pocit nedostatku vzduchu, modré pery a bledá 
tvár, vykašliavanie krvi, porucha alebo strata vedomia, 

• najčastejšie: horúčka, bolesť hlavy, bolesť hrdla, kašeľ, nádcha alebo upchatý nos, 

• bežné: únava, bolesť svalov, dýchavičnosť, hnačka, 

• zriedkavé: vyrážka na pokožke, zápal spojiviek, strata čuchu alebo chuti, zimnica, vracanie, 
farebné zmeny končekov prstov.  
 

Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára. 

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

• odoslať ho škole prostredníctvom EduPage alebo e-školy  

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

• kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. 
Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne 

kontaktovať rodiča. 

2. Ospravedlnenie rodičom alebo plnoletým žiakom 
Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy 

a sviatky sa nepočítajú). Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia 
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musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade 

pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť. 

Neospravedlnená neprítomnosť môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne 

nutnosť vykonať komisionálne skúšky. 

Ak sa žiak nezúčastní vzdelávania z akýchkoľvek dôvodov, napr. aj z obavy z ochorenia, v škole počas 

obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným uznesením vlády 

Slovenskej republiky, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť; ak to prevádzkové podmienky 

umožňujú, riaditelia škôl zabezpečia pre takýchto žiakov dištančné vzdelávanie. 

3. Povinnosť nosiť rúška  
Povinnosť nosiť rúška sa aj naďalej týka všetkých škôl. Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest 

naďalej upravuje aktuálne platná vyhláška ÚVZSR, ktorá je dostupná na webovej stránke: 

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_237.pdf. 

4. Ranný filter 
Ak je vstupujúcemu do budovy nameraná telesná teplota pri prvom meraní 37,5C° a viac, meranie sa 

zopakuje po 5 minútach pokoja. Ak je pri druhom meraní nameraná telesná teplota viac ako 37,5C°, 

zopakuje sa ešte raz 3. meranie po ďalších piatich minútach. Ak bude stále telesná teplota viac ako 

37,5C°, nebude mu umožnené zúčastniť sa vyučovania.  

Ak je prítomný pri vstupe do školy rodič, dieťaťu nebude umožnený vstup do budovy školy. Ak nie je pri 

meraní teploty prítomný rodič, dieťa si nasadí rúško, bude izolované v izolačnej miestnosti a 

bezodkladne bude kontaktovaný rodič, ktorý si dieťa okamžite vyzdvihne. 

5. Karanténa 
Karanténa je určená pre osobu, ktorá je podozrivá na ochorenie COVID-19, a teda bola označená ako 

úzky kontakt alebo prejavuje príznaky ochorenia COVID-19.  

Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, idú žiaci z triedy a 

zamestnanci, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID19 do 10-dňovej 

karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Pokiaľ výsledok PCR testu vykonaného 

najskôr v 5. deň od kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a žiak alebo zamestnanec nemá žiadne 

príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch. Ak je v triede 100% žiakov s výnimkou z 

karantény, pokračuje trieda v prezenčnom vyučovaní. 

Výnimka z karantény  

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 & 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 viac ako 180 dňami,  

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_237.pdf
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a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia COVID-19. 

Rodič sa môže dobrovoľne rozhodnúť informovať školu o tom, že jeho dieťa spĺňa podmienky výnimky 

z karantény,  a to predložením tlačiva „Oznámenie o výnimke z karantény“. 

Povinnosťou rodiča je bezodkladne nahlásenie karantény škole, ak bola žiakovi nariadená 

všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva (aby mohla byť obratom identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho 

testovaním). 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. 

6. Prerušenie vyučovania v triedach 
Podľa COVID Automatu sa nebudú zatvárať školy, bude sa prerušovať len vyučovanie v triedach (pri 

výskyte COVID-19  danej triede). Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na 

ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú 

výnimku z karantény). 

Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie 

COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok 

PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny. 

Pokiaľ bude v triede 100% žiakov, ktorí majú výnimku z karantény (sú zaočkovaní alebo prekonali 

COVID-19), v tejto triede nedôjde k prerušeniu vyučovania. Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-

19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom 

vyučovaní. Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho), žiak môže chodiť 

do školy do momentu, pokiaľ sa u rodiča nepotvrdí ochorenie COVID-19. 

7. Domáci antigénový test 
Každý žiak, ktorého rodič prejavil záujem do 23.8.2021, dostal antigénové samotesty na domáce 

samotestovanie. Možnosť dobrovoľného samotestovania Ag samotestami v domácom prostredí je 

odporúčané v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy.  

Rodič má povinnosť nahlasovať vykonanie Ag samotestu škole spôsobom, ktorý určí škola. 

8. Pozitívny výsledok Ag samotestu 
Pozitívny žiak: 

V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiaka počas školského roka: 

• žiak zostáva doma – nemôže ísť do školy, 

• rodič kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup, 

• rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, aby škola mohla pristúpiť k 
sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam. 

 

Trieda, v ktorej mal žiak pozitívny výsledok: 



4 
 

Žiaci z triedy, v ktorej žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, naďalej chodia do školy, pokým nie 

je pozitívny výsledok žiaka potvrdený PCR testom alebo Ag testom, ktorý je vykonaný v mobilnom 

odberovom mieste, kde testovaný žiak dostane potvrdenie o výsledku.  

Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu ostáva doma – nemôže ísť do školy. Všetci 

žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu za posledné 2 dni od 

jeho testovania alebo od objavenia sa prvých klinických príznakov (okrem tých, ktorí majú výnimku z 

karantény a neprejavujú príznaky COVID-19), kontaktujú svojho všeobecného lekára a prihlásia sa na 

PCR test cez korona.gov.sk. 

V prípade, že sa potvrdí pozitívny výsledok Ag samotestu, rodič to musí bezodkladne oznámiť škole. 

V prípade, že žiak bude mať potvrdený pozitívny výsledok PCR testom alebo Ag testom, ktorý bol 

vykonaný v mobilnom odberovom mieste, idú žiaci triedy a zamestnanci, ktorí boli v úzkom kontakte 

s pozitívnym žiakom počas obdobia 2 dní pred jeho testovaním Ag samotestom do karantény (okrem 

tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). 

V prípade, že z dôvodu ochorenia COVID-19 bude obmedzená prevádzka v jednej alebo viacerých 

triedach, či už rozhodnutím riaditeľa školy alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva, riaditelia škôl zabezpečia pre týchto žiakov dištančné vzdelávanie. V prípade, že je 

žiakom poskytnuté dištančné vzdelávanie, nepovažuje sa prerušenie prezenčnej formy vzdelávania za 

mimoriadne prerušenie školského vyučovania. Dištančné vzdelávanie je forma organizácie výchovy a 

vzdelávania. 

9. Potvrdený pozitívny výsledok PCR testom alebo Ag testom, ktorý bol vykonaný v mobilnom 
odberovom mieste 

Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka/zamestnanca, zostáva v 

karanténe len tento žiak/zamestnanec. Trieda žiaka pokračuje v prezenčnom vyučovaní.  

Pokiaľ rodič pošle do školy žiaka, ktorý má byť v karanténe, dopúšťa sa priestupku na úseku verejného 

zdravotníctva podľa § 56 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia, ktorý rieši regionálny úrad verejného zdravotníctva. 

Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt inej pozitívnej osoby), žiak môže chodiť do 

školy do momentu, pokiaľ sa u osoby nepotvrdí ochorenie COVID-19.  

Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka všeobecnému lekárovi pre deti a dorast, ktorý na jeho 

karanténu dohliada. 

Osoby, u ktorých bolo potvrdené ochorenie COVID-19 idú do domácej izolácie. Domáca izolácia trvá po 

dobu 10 dní od dátumu vykonania PCR testu s pozitívnym výsledkom, pokiaľ sa počas posledných 

troch dní tejto doby u tejto osoby nevyskytol ani jeden z klinických príznakov ochorenia COVID-19.  

Osoby, ktoré boli označené ako úzke kontakty, idú do karantény (okrem výnimiek podľa aktuálne 

platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR). Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch, pokiaľ 

výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je 

negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19. 
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Vyučovanie prebieha štandardným spôsobom podľa možností personálneho zabezpečenia školy, 

okrem tried, v ktorých bolo prerušené vyučovanie. 

10. 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 zakázaný alebo povolený iba v 

režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa. 

V prípade väčších škôl, a teda aj väčšieho počtu skupín/tried, je nutné rozdeliť nástup do školy na 

niekoľko časových úsekov (napr. od 7:30 hod do 8:30 hod v 10 min. intervaloch) alebo využiť väčšie 

množstvo vchodov do školy a určiť presné miesta vstupu (prípadne času) pre jednotlivé skupiny/triedy, 

aby nedochádzalo k premiešavaniu žiakov. 

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

Rodičovské schôdzky sa konajú dištančnou formou. Toto obmedzenie neplatí v prípade úkonu prevzatia 

Ag samotestov. 

Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 264, ktorou sa nariaďuje dočasné opatrenie 

pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa sa podmieňuje vstup na pracovisko a do iných 

priestorov zamestnávateľa len zamestnancovi v režime OTP. Osoba v režime OTP je osoba, ktorá je :  

a. kompletne zaočkovaná,  
b. po prekonaní ochorenia v období pred nie viac ako 180 dňami,  
c. schopná preukázať sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní (PCR 

testy, LAMP test, antigénový test, nazálny test).  
Osoba kompletne zaočkovaná je osoba:  

a. najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V),  
b. najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson),  
c. 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. 
 

Krúžková činnosť sa nerealizuje. 

11. Farby školského semafora 
Školský semafor je zadefinovaný v troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej. 

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 je v škole: 

minimálne jeden potvrdený prípad na ochorenie COVID-19. 



6 
 

Červená fáza nastáva:  

pri viacerých potvrdených pozitívnych prípadoch COVID-19, ak ide o epidemický výskyt (t.j. k šíreniu 

ochorenia COVID-19 dochádza preukázateľne medzi žiakmi a učiteľmi v škole alebo v školskom 

zariadení) a po nariadení miestne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.  

Červenú fázu oznamuje miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. Na základe 

posúdenia, miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva môže obmedziť prevádzku vo 

viacerých triedach.  

Pri obzvlášť závažných prípadoch, môže regionálny úrad verejného zdravotníctva obmedziť 

prevádzku vo všetkých triedach z dôvodu zlej epidemiologickej situácie v danom okrese alebo výskytu 

ohniska nákazy. 

 

V Košiciach, dňa 28.10.2021  

aktualizované 26.11.2021 

 

 

 

 

 


