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Usmernenie pre žiakov a rodičov 

platné od 1. septembra 2021 

 

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

ktorý zostavilo ministerstvo školstva v školskom roku 2021/2022 zo dňa 17.8.2021. 

 

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.  

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. 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. 

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. 

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

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 musia ísť do karantény na 14 dní od 

posledného kontaktu s pozitívnou osobou. 

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, 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. 

6. Prerušenie vyučovania v triedach 
Podľa nového 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 14-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si 

uplatňujú výnimku z karantény). 

7. Pozitívny domáci antigénový test 
V prípade, že antigénový test bol pozitívny, zostáva žiak doma  (nie celá trieda) a je potrebné informovať 

o tom všeobecného lekára a riadiť sa jeho usmernením. Takisto je potrebné o tom informovať školu.  

8. Podozrenie na ochorenie COVID-19 v prípade žiaka 
Žiak s podozrením na ochorenie COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19 

mimo školy) nenavštevuje školu 14 dni od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19. Ak 

bol žiak označený ako úzky kontakt, do karantény ide len tento žiak a nie jeho trieda/spolužiaci. 
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Pokiaľ bol žiak úzkym kontaktom osoby pozitívnej na COVID-19 mimo školy, vysoko odporúčame, aby 

absolvoval RT-PCR test nariadený regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo všeobecným 

lekárom pre deti a dorast a minimalizoval tak riziko prenosu nákazy na pôdu školy. 

Ak žiak s podozrením na ochorenie COVID-19 absolvuje RT-PCR testu a výsledok je: 

a. negatívny - rodič informuje školu, žiak pokračuje v 14-dňovej karanténe, ale výučba pokračuje 
štandardným spôsobom, 

b. pozitívny - rodič informuje školu, žiak pokračuje v izolácii pod dozorom všeobecného lekára pre 
deti a dorast, ktorý rozhoduje o jej ukončení. Škola prechládza do Oranžovej fázy ŠKOLSKÉHO 
SEMAFORU. 

V prípade, že žiak s podozrením na ochorenie COVID-19 neabsolvuje RT-PCR test, absolvuje 14-dňovú 

karanténu podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR a o ukončení karantény 

rozhoduje jeho všeobecný lekár pre deti a dorast. 

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. 

9. Farby školského semafora 
Školský semafor je zadefinovaný v troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej. 
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V Košiciach, dňa 31.8.2021  

 

 

 

 

 


