
OZNAM 
 

PREHĽAD ZMIEN Z MANUÁLU ŠKOLSKÝ SEMAFOR 

(VERZIA 1.9 AKTUALIZOVANÉHO K 4. 2. 2022) . 

 

IZOLÁCIA 

 Izolácia je obmedzenie pohybu osoby, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19. 

Trvanie: 

5 dní pokiaľ sa počas posledných 24 hodín izolácie nevyskytnú klinické príznaky od 

- dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo 

- objavenia prvých klinických príznakov ochorenia. 

Koniec izolácie: 

určuje lekár len v prípade výskytu klinických príznakov. Všeobecný lekár nevydáva 

potvrdenie o ukončení izolácie. 

Po ukončení 5-dňovej izolácie je osoba povinná mať ďalších 5 dní prekryté horné dýchacie 

cesty respirátorom FFP2. 

Povinnosť nosiť respirátor sa nevzťahuje na deti do 6 rokov. Žiaci v škole a školskom 

zariadení môžu použitie respirátora nahradiť rúškom.  

Počas 5 dní po ukončení izolácie dôrazne odporúčame, aby žiaci minimalizovali kontakt so 

žiakmi mimo svojej triedy (napr. mimovyučovacie aktivity) a nosili respirátor FFP2. 

 

KARANTÉNA 

Karanténa je pre 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. 

Trvanie: 

5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín 

pred ukončením karantény nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov. 

Koniec karantény: 

a) pri bezpríznakovom priebehu po 5 dňoch, 

b) v prípade príznakov je potrebné kontaktovať lekára. 

Po ukončení karantény tieto osoby musia mať 5 dní prekryté horné dýchacie cesty 

respirátorom FFP2. Všeobecný lekár nevydáva potvrdenie o ukončení karantény. 

Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu, ktorá je: 

1. kompletne očkovaná a zároveň má aplikovanú posilňovaciu (booster) dávku alebo 

2. kompletne očkovaná alebo 

3. ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami. 

Tieto osoby sú povinné mať 7 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. 

Povinnosť nosiť respirátor sa nevzťahuje na deti do 6 rokov. Žiaci v škole a školskom 

zariadení môžu použitie respirátora nahradiť rúškom. 

 

 

 

 

  



 

 

POVINNOSTI RODIČA 

 

 Rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška (náhradné musí mať pri sebe 
v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. 

 
 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 a to v  prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 

(žiak bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19). Za týchto 

podmienok nemôže žiak navštevovať školu.  

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. 

 

 Rodič predkladá  po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o 

bezpríznakovosti“ cez aplikáciu Edupage. 

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. 

 

 DOMÁCE SAMOTESTOVANIE. Rodič sa zaväzuje prevzatím Ag samotestov 

vykonávať testovanie svojho dieťaťa a nahlasovať vykonanie Ag samotestu škole každý 

týždeň v pondelok a vo štvrtok cez aplikáciu Edupage. 

V prípade, že škola nevykazuje aspoň 50% vykonaných Ag samotestov z celkového 

počtu distribuovaných Ag samotestov z Regionálneho úradu školskej správy, Ag 

samotesty budú vydané individuálne, len žiakom, ktorých rodičia vykazujú spotrebu na 

minimálnej úrovni 50%. Kontrolu spotreby vykonávajú Regionálne úrady školskej 

správy. Keď škola dosiahne kolektívne spotrebu Ag samotestov za všetkých žiakov na 

minimálnej úrovni 50 %, môže regionálny úrad vydávať Ag samotesty pre danú školu 

podľa sumárnej požiadavky školy o vydanie Ag samotestov a už nebude kontrolovať 

individuálnu spotrebu žiakov. 

 

 POZITÍVNY VÝSLEDOK SAMOTESTOVANIA AG SAMOTESTOM žiaka počas 

školského roka: 

1. Žiak zostáva doma – nemôže ísť do školy. 

2. Rodič telefonicky alebo e-mailom musí kontaktovať všeobecného lekára pre deti a 

dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup. Všeobecný lekár pre deti a dorast v prípade 

potreby stanoví nutnosť ďalšieho vyšetrenia na ochorenie COVID-19. 

3. Rodič musí oznámiť škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, aby škola 

mohla pristúpiť k sprísneným   hygienicko-epidemiologickým   opatreniam.    

4. Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu ostáva doma, aby sa 

zamedzilo šíreniu ochorenia COVID-19 v školách – nemôže ísť do školy. 



5. V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestu rodič po ukončení domácej izolácie 

svojho dieťaťa predloží škole, školskému zariadeniu a pri mimovyučovacích 

aktivitách „Čestné vyhlásenie o pozitivite Ag samotestu na ochorenie COVID-19 a 

o absolvovaní izolácie“ Na základe tohto čestného vyhlásenia bude mať žiak 

výnimku z karantény iba v škole, v školskom zariadení a pri mimovyučovacích 

aktivitách v prípade, že príde do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie 

COVID-19. 

6. Pokiaľ bol žiak v izolácii na základe pozitívneho výsledku Ag samotestu, dôrazne 

odporúčame pri návrate do školy (večer alebo ráno pred nástupom) absolvovanie Ag 

samotestu, aby sa minimalizovalo riziko prenosu nákazy na pôdu školy. Žiak 

nastupuje do školy iba v prípade negatívneho výsledku Ag samotestu. 

7. Pri návrate do školy sa nevyžaduje potvrdenie o ukončení izolácie od lekára, rodič 

predloží iba „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“. 

 Žiak po návrate z izolácie necvičí na telesnej a športovej výchove (nevykonáva 

fyzickú aktivitu) v priebehu 5 dní, počas ktorých má nosiť respirátor FFP2 (poprípade 

môže byť respirátor nahradený rúškom). Je dôrazne odporúčané, aby tento žiak mal po 

ukončení izolácie 10 dní pokojový režim a postupný návrat k fyzickej aktivite z 

dôvodu dostatočného zotavenia po prekonaní ochorenia COVID-19.

 

 

 DOCHÁDZKA DO ŠKOLY . Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka 

na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu 

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

musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má 

vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas 

školského roka). 

Absenciu neplnoletému žiakovi ospravedlní škola, iba ak je táto absencia zákonným 

zástupcom riadne nahlásená a zákonný zástupca zároveň zabezpečuje kontakt so 

školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré sa bude uskutočňovať formou 

zadávania úloh, ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak zákonný zástupca neurobí 

v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej 

školskej dochádzky. 

Neospravedlnená neprítomnosť žiaka môže mať za následok zhoršenú známku zo 

správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky. Podozrenie zo zneužívania 

ospravedlňovania dochádzky žiaka alebo podozrenie za zanedbávania zdravotnej 

starostlivosti o dieťa/žiaka preskúmava na podnet školy miestne príslušný úrad 

práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

 

 

 


