
Informácie k školskému roku 2021/2022 

• Organizácia a forma vzdelávania sa riadia platným COVID Automatom, ktorého súčasťou je aj 

časť upravujúca opatrenia pre školy a školské zariadenia – ŠKOLSKÝ SEMAFOR. 

ŠKOLSKÝ SEMAFOR je zadefinovaný na troch úrovniach zelenej, oranžovej a červenej. 

  

Krátky prehľad zmien: 

Školy sa nebudú plošne zatvárať, zatvárať sa budú môcť iba individuálne triedy, ak sa v nich 

objaví pozitívna osoba.  

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

cesty počas celého vyučovania - podľa aktuálnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva.  

  

Vstup cudzím osobám do priestorov školy 

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy 

a „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“. 

  

Povinnosti rodiča: 

• rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška a papierové jednorazové 

vreckovky, 

• rodič pri nástupe svojho dieťaťa do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, 

ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) predloží škole 

„Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti 

je možné odoslať škole prostredníctvom aplikácie EDUPAGE. 

• žiak musí mať v škole a v školských zariadeniach prekryté horné dýchacie cesty počas 

celého vyučovania, 

• rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienickoepidemiologických opatrení pri príchode 

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

dezinfekciu rúka dodržiavania rozostupov v zmysle platných opatrení Úradu verejného 

zdravotníctva SR, 

• rodič informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, že je u žiaka podozrenie na 

COVID-9 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19), 

• ak je u žiaka potvrdené ochorenia na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii 

informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy. 

 

 



Karanténne pravidlá 

Podľa platných pravidiel ÚVZ SR idú do karantény osoby, ktoré boli v kontakte s pozitívne 

testovaným človekom na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jeho testovaním alebo objavením 

sa prvých klinických príznakov na 14 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. 

Povinnosť karantény sa nevzťahuje na: 

• osoby zaočkované najmenej po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, 

AstraZeneca, Sputnik V), 

• osoby najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson Johnson), 

• osoby najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka 

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

• osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní. 

V prípade, že žiak spĺňa podmienku z karantény, zákonný zástupca informuje školu „Oznámením 

o výnimke z karantény“ prostredníctvom aplikácie EDUPAGE resp. písomným vyhlásením. 

  

Samotestovanie 

Možnosť dobrovoľného samotestovania Ag testami v domácom prostredí (odporúča sa vykonať 

test 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 pozitívny výsledok Ag testu svojho dieťaťa. 

 

Ospravedlňovanie neprítomnosti žiaka 

Rodičia môžu aj v tom školskom roku ospravedlniť žiaka na maximálne 5 po sebe idúcich 

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

musí zákonný zástupca 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. 

Škola môže na túto skutočnosť upozorniť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne. 

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. 

  

 



Postup pri náhrade mzdy v súvislosti s ochorením COVID-19 

Rodič má nárok na ošetrovné(OČR) ak riaditeľ školy alebo miestny príslušný regionálny úrad 

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

žiak vyžaduje celodenné ošetrenie na základe potvrdenia všeobecného lekára  pre deti a dorast. 

 


