Aktualizovaný ŠKOLSKÝ SEMAFOR
s účinnosťou od 28. februára 2022
Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia
• Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym
príznakom ochorenia COVID-19, ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do
priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné
telefonicky kontaktovať lekára.
• Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len na základe
„Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.
• 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“ dieťaťa/žiaka.
INDIVIDUÁLNA IZOLÁCIA – je obmedzenie pohybu osoby, ktorá bola pozitívne testovaná
na ochorenie COVID-19. Vzťahuje sa iba na žiakov, pedagogických/odborných
zamestnancov v škole. Po izolácii je povinné nosenie respirátora po dobu 5 dní.
PRERUŠOVANIE VYUČOVANIE V TRIEDACH – ak sa v škole vyskytne žiak alebo
pedagogický/odborný zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID – 19, žiaci
a pedagogickí/odborní zamestnanci nejdú do karantény, pokiaľ neprejavujú príznaky. Títo
žiaci musia mať 10 dní prekryté horné dýchacie cesty rúškom, avšak dôrazne odporúčame
respirátor FFP2. Títo pedagogickí/odborní zamestnanci musia mať 10 dní prekryté horné
dýchacie cesty respirátorom FFP2.
VÝNIMKY Z KARANTÉNY – výnimku z karantény v prípade úzkeho kontaktu
žiaka/zamestnanca s osobou pozitívnou na COVID-19 mimo školy si môžu uplatniť:
• tí, ktorí prekonali COVID-19 za posledných 180 dní na základe pozitívneho PCR
testu,
• kompletne zaočkovaní.
Žiaci a pedagogickí/odborní zamestnanci, ktorí prišli do úzkeho kontaktu s osobou
pozitívnou v rámci školy do karantény nejdú, pokiaľ neprejavujú príznaky ochorenie
COVID-19.
Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového
stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota
podľa § 144 ods. 10 školského zákona sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích
dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o žiaka.

MIMOVYUČOVACIE AKTIVITY – sa nemusia ďalej organizovať v režime OTP, avšak na
základe Rozhodnutia ministra s účinnosťou je od 28.02.2022 je stále potrebné predkladať
„Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“.
Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:
Školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 6 a § 33 ods. 12 školského zákona,
najmä výlety a exkurzie, športové výcviky a školské športové súťaže, pobyty v škole v
prírode a aktivity školy v prírode, kurzy na ochranu života a zdravia, kurzy pohybových
aktivít v prírode, saunovanie, dni otvorených dverí, možno uskutočňovať len za podmienok
ustanovených aktuálne účinnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia, najmä opatrenia
k obmedzeniam prevádzok a opatrenia k obmedzeniam hromadných podujatí.

Pre žiakov stredných škôl možno uskutočňovať výmenné programy podľa
školského zákona.
Na účely prijímania na vzdelávanie v strednej škole na školský rok 2022/2023 sa
správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie
staršia ako dva roky v súlade s § 63 ods. 6 školského zákona vyžaduje ako príloha k
prihláške na vzdelávanie v strednej škole, len ak ide o uchádzača so zdravotným
znevýhodnením.
Zrušuje sa rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/21911:1-A1810
z 25. novembra 2021 v znení rozhodnutia č. 2021/21911:2-A1810 z 8. decembra 2021
a rozhodnutia č. 2022/10917:1-A1810 z 18. januára 2022.
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