
Informácie k novému školskému roku 2021 -2022 

Ministerstvo školstva SR za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských 

zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý 

stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík 

dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19. 

( príloha ) 

Najzákladnejšie pravidlá fungovania škôl od septembra 2021: 

Ministerstvo školstva predstavilo pred začiatkom školského roka pravidlá fungovania škôl v 

novom školskom roku.  

- Podľa nového školského COVID Automatu budú školy otvorené vo všetkých farbách 

okresov. Prezenčné vyučovanie sa bude prerušovať len v jednotlivých triedach, nie 

v celej škole. 

- Po novom nebude ministerstvo zatvárať školy plošne, na nástup do školy sa nevyžaduje 

test a pri pozitívnom prípade sa postupuje podľa pravidiel Úradu verejného 

zdravotníctva. 

- Test teda nebude podmienkou na nástup do školy, no pre tých, ktorí majú záujem, rezort 

poskytne prostredníctvom štátnych hmotných rezerv antigénové testy na dobrovoľné 

samotestovanie doma. Sú to bezplatné testy, podľa môjho predchádzajúceho 

oznamu si ich nezabudnite objednať cez rodičovské konto EduPage do 25.8.2021 

so 12.00 hod. Zdôrazňujem, že toto testovanie sa robí v domácom prostredí a je 

DOBROVOĽNÉ!!!! 

( Kloktacie jednorazové testy v našej škole nebudeme realizovať a v škole nikoho 

nebudeme testovať). 

Rúška: 

- Žiak a zamestnanec musí mať v škole a v školských zariadeniach prekryté horné 

dýchacie cesty počas celého vyučovania - podľa aktuálnej vyhlášky Úradu verejného 

zdravotníctva. Rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška a vrecko na 

odloženie použitého rúška) a papierové jednorazové vreckovky.  

Škola, zriaďovateľ ani Ministerstvo školstva nemôžu udeliť výnimku z vyhlášky ÚVZ 

237/2021 o prekrytí horných dýchacích ciest. (Príloha) Je nutné si pozrieť v tejto 

vyhláške výnimky (napríklad dieťa do 6 rokov, osoby so závažnými poruchami 

autistického spektra…) 

Bezpríznakovosť: 

- Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a 

viac po sebe nasledujúcich dní rodič predloží škole „Písomné vyhlásenie o 

bezpríznakovosti“ žiaka. ( Príloha) 

- Školy sa nebudú plošne zatvárať ani podľa Covid automatu ani z rozhodnutia 

ministerstva. Zatvárať sa budú môcť iba individuálne triedy, ak sa v nich objaví 



pozitívna osoba. Podľa platných pravidiel ÚVZ SR vtedy idú do karantény osoby, ktoré 

boli v kontakte s pozitívne testovaným človekom 2 dni pred jeho testovaním. V tomto 

prípade prejde trieda na dištančnú výučbu, pokým sa neukončí karanténa. Rodičom 

vtedy tiež vzniká nárok na tzv. OČR, teda ošetrovné.  

Výnimky z karantény: 

- V prípade, že ak žiak alebo zamestnanec spĺňa výnimku z karantény, odporúčame 

rodičovi alebo zamestnancovi, aby o tom informoval školu prostredníctvom formuláru 

„Oznámenie o výnimke z karantény“ ( Príloha ). Ak je osoba zo spoločnej domácnosti 

označená ako úzky kontakt a musí absolvovať domácu karanténu, daný 

zamestnanec/žiak karanténu absolvovať nemusia. V prípade, že sa u osoby v karanténe 

potvrdí ochorenie COVID-19, do karantény ísť musia. 

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

triede si môžu uplatniť, ale vždy sa postupuje podľa podmienok jednotlivej triedy: 

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

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

ochorenia COVID-19. 

- Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením "Oznámenie o 

výnimke z karantény".  

Protilátky: 

Pokiaľ žiak nebol testovaný PCR testom a nemá výnimku z karantény, môže všeobecný 

lekár pre deti a dorast indikovať vykonanie testu na protilátky proti ochoreniu COVID-

19: 

- po ukončení 14-dňovej karantény žiaka po kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie 

COVID-19, 

- po pozitívnom výsledku samotestovania Ag testom. 

Samotestovanie: 

Možnosť dobrovoľného samotestovania Ag testami v domácom prostredí (odporúča sa  

v pondelok a štvrtok ráno pred nástupom do školy): 

V prípade pozitívneho výsledku žiak zostáva doma a rodič: 

- kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup, 

- oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag testu. 

Ospravedlnenie dochádzky: 

- 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 detského lekára, v opačnom prípade pôjde o 

neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú 

známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky. 

- V prípade opakovanej absencie žiaka bude túto absenciu škola v spolupráci s Úradom 

práce prešetrovať dôvody týchto absencií. 

- Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľ školy alebo regionálny úrad verejného 

zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak 



vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára. Ak rodič nechá 

žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.  

Upozorňujeme a prosíme o rešpektovanie pravidiel ÚVZ pri návrate rodín z augustových 

dovoleniek v zahraničí.  

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a ŠKD je možný len s výnimkou, potvrdenou 

riaditeľom školy a „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ danej osoby (Príloha ) 

Stravovanie v školskej jedálni bude zabezpečené obvyklým spôsobom  s dodržaním všetkých 

protepidemických opatrení a  a za prísnych hygienických podmienok. 

Odporúča sa  rodičom a všetkým zamestnancom sledovať COVID Automat a Školský semafor. 

COVID Automat zohľadňuje epidemiologickú situáciu v súvislosti s COVID-19 regionálne 

podľa okresov v rámci územia SR. Jeho súčasťou je aj Školský semafor pre školy a ŠKD, ktorý 

určuje, v akom režime na základe rizika šírenia budú fungovať v konkrétnom okrese.  

V prípade objavenia sa pozitívnej osoby medzi zamestnancami a žiakmi, škola prechádza do 

oranžovej farby Školského semaforu. Pri viacerých pozitívne testovaných sa farba semaforu 

mení na červenú. Riaditeľ ani zriaďovateľ nemajú možnosť zatvoriť celú školu. 

Upozorňujeme rodičov žiakov, že podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú 

vyhlášky ÚVZ a regionálnych úradov verejného zdravotníctva publikované vo vestníku vlády 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, t.j. sú záväzné pre všetky  subjekty na území SR, 

teda vrátane aj škôl a školských zariadení.  

Podľa Ústavy SR (čl. 123) „Ministerstvá a iné orgány štátnej správy na základe zákonov a v ich 

medziach môžu vydávať všeobecné záväzné právne predpisy, ak sú na to splnomocnené 

zákonom. Na záver len pripomíname, že karanténou za neprerušuje povinná školská dochádzka. 

Prechádza sa iba z jednej formy vzdelávania (prezenčnej) do druhej formy (dištančnej) a tak 

žiadnemu dieťaťu nie je bránené plniť si povinnú školskú dochádzku v zmysle platnej 

legislatívy, vrátane Ústavy SR. 

O ďalších zmenách Vás budeme priebežne informovať.  

Podrobné pokyny k otvoreniu školského roka zverejníme najneskôr v piatok 27.8.2021. 

Dolný Kubín 22.8.2021     Mgr. Katarína Števonková, rš 

 

 

 

 


