
ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/22 

Manuál pre školu FELIX 

 

Za účelom bezpečného prostredia v školách a v školských zariadeniach a minimalizovania 

rizika zatvárania škôl, sú riaditelia povinní poskytovať ministerstvu aktuálne informácie 

o vývoji epidemiologickej situácie v škole na stránke www.mine du.s k/ s kols ky-s e mafor/. 

Riaditeľ školy je povinný pravidelne nahlasovať informácie o situácii v prostredníctvom 

online formulára ministerstvu: 

a) každý pondelok, a zároveň 

b) bezodkladne pri každej zmene situácie v škole z dôvodu výskytu COVID-19. 

 

COVID Automat 

Je systém pre monitorovanie vývoja epidémie a protiepidemiologických opatrení v závislosti 

od intenzity šírenia COVID-19. 

Základné školy aj stredné školy zostávajú otvorené vo všetkých farbách okresov. 
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PREHĽAD OPATRENÍ 

 

1. BEZPRÍZNAKOVOSŤ 

pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po 

sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie 

o bezpríznakovosti žiaka“. 

Žiak s príznakmi musí zostať doma. 

 

2. 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 

 

3. VÝNIMKY Z KARANTÉNY 

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

môžu uplatniť: 

- žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku 

PCR testu, Ag testu, testu na protilátky) 

- 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“. 

 

4. PRERUŠENIE VYUČOVANIA V TRIEDACH 

Školy sa nebudú plošne zatvárať ani podľa Covid automatu ani z rozhodnutia ministerstva. 

Školy budú otvorené vo všetkých farbách okresov.  

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 14-dňová karanténa.  



Ak sa osoba pozitívna na 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 (označená ako úzky kontakt), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa 

u rodiča nepotvrdí ochorenie COVID-19. 

 

5. OSPRAVEDLNENIE DOCHÁDZKY  

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

vyučovacích dní. Nárok na OČR vtedy rodičom nevzniká. Pri absencii viac ako 5 po sebe 

idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o ochorení“ od 

detského lekára, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní. 

 

6. OČR 

Rodič má nárok na tzv. OČR, teda ošetrovné ak riaditeľ školy alebo RUVZ rozhodol 

o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov alebo žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie 

na základe potvrdenia detského lekára.  

 

7. POVINNOSTI RODIČA 

- zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do 

školy a pri odchode žiaka zo školy 

- zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne 2 rúška a jednorazové papierové vreckovky 

- ak sa u dieťaťa prejaví v období od 2.9. bežná choroba, postupuje rodič tak ako doteraz 

v zmysle školského poriadku (ospravedlnenie do 3 dní bez nutnosti lekárskeho potvrdenia 

zadá cez žiadosť na Edupage školy). 

- dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok 2021/22, 

a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov (§ 152 ods. 

c)zákona č. 245/2008 Z.z.) 

 

8. STRAVOVANIE 

- stravovanie sa realizuje v školskej jedálni 

- rúško je povinné počas čakania na obed, usádzania sa k stolom ako i počas odnášania 

zvyškov jedla pre žiakov ako i pedagogických a nepedagogických zamestnancov; rúško môže 

byť dolu z tváre len počas jedenia pri stole. 



- dozor v jedálni zabezpečí, aby sa skupiny nemiešali; príchod skupín na obedy bude podľa 

aktuálneho rozvrhu žiakov 

- za týmto účelom škola zabezpečí vydávanie zabalených príborov do servítky, misiek so 

šalátom personálom; misa s polievkou bude na stole, naberanie z nej zabezpečí dozor. 

 

 

 

 

 

 

 

Všetky opatrenia smerujú k implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR a sú 

založené na princípe ROR – Rúško, Odstup, Ruky. 

Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín.  

Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého 

vyučovania podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR. 

Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzovanie 

skupinových aktivít napr. pri službách žiakom a zamestnancom.  



Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. Okrem 

osobnej hygieny sú ďalšími opatreniami aj čistenie kontaktných povrchov a minimalizácia 

bodov s frekventovaným dotykom. 

 

 

 

ŠKOLSKÝ SEMAFOR  

- je zadefinovaný v 3 úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej 

- podľa ŠS sa nebudú školy zatvárať, bude sa prerušovať len vyučovanie v triedach (pri 

výskyte COVID-19 v triede). 

 

 

 



 


