
  
 
  

  

 

 

OPATRENIA A ŠKOLSKÝ SEMAFOR 

Opatrenia proti SARS-CoV-2 slúžia na zamedzenie šírenia nového variantu ochorenia 

COVID-19 (variant Omikron). 

ŠKOLSKÝ SEMAFOR je systém pre monitorovanie epidémie v danej škole. 

Návrh opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron) 

„ Návrh opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron)“ slúži ako náhrada za doposiaľ platný 

Covid Automat. Návrh prináša zjednodušenie a zjednotenie opatrení na dobu určitú, počas 

vlny Omikron. „Návrh opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron)“ bol prijatý na základe 

uznesenia vlády SR č. 29 z 12. 1. 2022. 

Súčasťou „Návrhu opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron)“je časť upravujúca opatrenia 

pre školy a školské zariadenia. 

Prezenčne podľa školského semaforu na základe písomného 

vyhlásenia o bezpríznakovosti: 

MŠ, ZŠ, SŠ, GYM 8, ŠMŠ, ŠZŠ, ŠSŠ (aj PŠ, OU), ŠKD, ŠVZ, CPPPaP, 

CŠPP, školské jedálne , VŠ - zdravotnícke a sociálne odbory, 

výkon praxe, záverečné skúšky. 

Prezenčne do 12 rokov a dvoch mesiacov bez obmedzenia ale 

s dôrazne odporúčaným OTP (odporúčané testovanie Ag 

samotesty): jazykové školy, ZUŠ, CVČ a akákoľvek 
Školy a vzdelávanie mimovyučovacia činnosť. 

Prezenčne v režime OTP od 12 rokov a dvoch mesiacov (platí 

platný Ag test zo školy): jazykové školy, ZUŠ, CVČ a akákoľvek 

mimovyučovacia činnosť, kurzy a školenia. 

Prezenčne v režime OP: VŠ. 

Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou 

s dôrazne odporúčaným OTP (odporúčané testovanie Ag 

samotestami zo školy). 



  
  

Mimovyučovacie aktivity 

Mimovyučovacie aktivity sa organizujú na základe uznesenia vlády SR č. 29 z 12.1.2022, 

ktorým bol schválený „Návrh opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron)“ a aktuálne 

platnú vyhlášku 5/2022 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia 

pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí. 

Žiak do 12 rokov a dvoch mesiacov sa môže zúčastňovať mimovyučovacích aktivít (napr. ZUŠ, 

CVČ, jazykové školy, krúžková činnosť, športové aktivity a súťaže a iné) v školách a školských 

zariadeniach bez obmedzenia, avšak s dôrazne odporúčaným režimom OTP (očkovaný, 

testovaný, prekonaný). 

Žiak od 12 rokov a dvoch mesiacov sa môže zúčastňovať mimovyučovacích aktivít (napr. ZUŠ, 

CVČ, jazykové školy, krúžková činnosť, športové aktivity a súťaže a iné) v školách a školských 

zariadeniach iba za podmienky režimu OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný). 

Krúžková činnosť sa v školách bez obmedzenia môže vykonávať len v prípade, ak sú na krúžku 

v škole žiaci jednej triedy, teda sa nepremiešavajú. 

Na účel testovania môže byť použitý aj Ag samotest zo školy nie starší ako 48 hodínjeho 

vykonanie môže potvrdiť rodič alebo poverená osoba prostredníctvom „Potvrdenia o vykonaní 

antigénového samotestu s negatívnym výsledkom“ (Príloha č.4). Na účely samotestovania žiak 

obdrží samotesty len prostredníctvom svojej kmeňovej školy. 

Poverená osoba je zamestnanec poverený štatutárom organizácie (napr. riaditeľom školy, 

školského zariadenia, športového klubu). Poverená osoba dohliadne na riadne vykonanie 

samotestu a vykoná kontrolu výsledku samotestu. U poverenej osoby sa nevyžaduje 

zdravotnícke vzdelanie. Poverené osoba, ktorá vykonala kontrolu samotestu potvrdí 

„Potvrdenie o vykonaní antigénového samotestu s negatívnym výsledkom“ (Príloha č.4), 

svojím podpisom a pečiatkou organizácie. Toto potvrdenie slúži na preukázanie sa v prípade 

viacerých mimovyučovacích aktivít, ktorých sa žiak bude zúčastňovať. 

Pri samotestovaní pred mimovyučovacou aktivitou je potrebné zabezpečiť epidemické 

opatrenia ako ROR – ruky, odstup, rúška a dezinfekciu priestorov, v ktorých sa vykonávalo 

samotestovanie. Odpad z testovania samotestami sa nepovažuje za nebezpečný odpad. 

Takýto odpad sa likviduje ako bežný odpad, ukladá sa len do zmiešaného odpadu. Je potrebné 

ho dať do plastového obalu, ktorý sa uzatvorí. Obal sa vyhadzuje do komunálneho odpadu – 

čierny kontajner, a to bez ohľadu na výsledok testu (pozitívny/negatívny). 

Nižšie spomenuté školské aktivity na základe rozhodnutia ministra s účinnosťou od 19.1.2022 
https://www.minedu.sk/data/att/21773.pdf je možné uskutočniť 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: 

• v materských školách podľa § 28 ods. 16 zákona č. 245/2008 Z. z.: 
a) pobyty detí v škole v prírode, 
b) výlety, 
c) exkurzie, 



  

d) saunovanie, 
e) športový výcvik a ďalšie aktivity. 

v základných školách podľa § 30 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.: 
a) výlety, 
b) exkurzie, 
c) jazykové kurzy, 

• 

• 

d) športový výcvik, 
e) pobyty žiakov v škole v prírode a ďalšie aktivity. 

v stredných školách podľa § 33 ods. 12 zákona č. 245/2008 Z. z.: 
a) kurz na ochranu života a zdravia 
b) kurz pohybových aktivít v prírode, 
c) exkurzie, 
d) školské výlety a ďalšie aktivity. 

V prípade lyžiarskych a snoubordových kurzov a výcvikov s ubytovaním sú prevádzky 

ubytovacieho zariadenia pre zamestnancov škôl, lektorov a zdravotníkov v režime OTP, pokiaľ 

prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia neurčil iný režim (OP+). 

Naďalej odporúčame obmedziť aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 6 a § 33 ods. 12 zákona 

č. 245/2008 Z. z. na nevyhnutnú mieru, ktorá zohľadňuje epidemickú situáciu. 

Príspevok na lyžiarsky kurz bude pridelený škole až po uskutočnení kurzu. Z poskytnutých 

finančných prostriedkov nie je možné uhradiť žiadne náklady súvisiace so stornovaním 

lyžiarskych kurzov. 

 



  

 

  

 

  

  

Domáce samotestovanie  

V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag samotestom žiaka počas školského roka: 

1. Žiak zostáva doma – nemôže ísť do školy. 

2 . Rodič telefonicky kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví 

ďalší postup a prihlási sa na Ag test, ktorý sa vykonáva v mobilnom odberovom mieste 

u oprávneného subjektu alebo na PCR test prostredníctvom webovej stránky 

korona.gov.sk. Žiak tak v prípade potvrdeného pozitívneho výsledku bude mať doklad 

o prekonaní ochorenia COVID-19. 

3 . Rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, aby škola mohla 

pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam. Viac informácií 

k postupu pri pozitívnom výsledku Ag samotestu nájdete v kapitole Oranžová fáza. 

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

šíreniu ochorenia COVID-19 na školách – nemôže ísť do školy. V prípade, že sa u žiaka 

s pozitívnym výsledkom samotestu výsledok potvrdí Ag testom z mobilného 

odberového miesta alebo PCR testom, žiaci, ktorí s ním boli v úzkom kontakte, 

kontaktujú svojho všeobecného lekára a z dôvodu bezpečného návratu do školy 

a zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19 sa prihlásia na Ag test, ktorý sa vykonáva 

v mobilnom odberovom mieste u oprávneného subjektu alebo na PCR test 

prostredníctvom webovej stránky korona.gov.sk. 
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V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestu pred nástupom na mimovyučovaciu aktivitu sa 
žiak nemôže zúčastniť vybranej mimovyučovacej aktivity a bezodkladne musí opustiť priestory 
školy alebo školského zariadenia. Žiaka je nutné umiestniť do samostatnej izolačnej miestnosti 
a kontaktovať rodiča, ktorý ho bezodkladne vyzdvihne. 

Stravovanie 

 

a) Stravovanie žiakov a zamestnancov sa uskutočňuje bez premiešavania žiakov, tried 
a skupín. 

b) Je nutné urobiť zonáciu priestorov jedálne podľa tried pri sedení za stolmi. 
c) Stravovanie v jedálni je umožnené len žiakom a zamestnancom. 
d) Výdaj jedál pre cudzích stravníkov je možné umožniť len výdajným okienkom, bez 

možnosti konzumácie jedla v priestoroch školskej jedálne. 
e) Pokrmy či balíčky vydáva personál vrátane čistých príborov. Žiaci si jedlo a pitie sami 

nedokladajú a neberú si ani príbory. 
f) Pri príprave a vydávaní jedál je nutné dodržiavať hygienické pravidlá zvýšenou mierou. 
g) Výdaj jedla je potrebné uskutočniť vo fázach a do troch hodín od jeho prípravy, inak môže 

dôjsť k jeho znehodnoteniu. 

h) Súkromné prevádzky pôsobiace v areáli školy (napr. bufety) sa riadia aktuálnymi 
nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva SR. 



  
 

 

  

 

 

 

 


