
 
 

Pokyny upravujúce podmienky SOŠ elektrotechnickej, Gbely a Školského internátu pri 

SOŠ elektrotechnickej, Gbely na obdobie školského roka 2021/2022 po dobu trvania 

pandémie ochorenia COVID-19 

      V zmysle usmernení MŠVVaŠ SR – Školský semafor v školskom roku 2021/2022, riaditeľ 

SOŠ elektrotechnickej, Gbely vydáva nasledovné pokyny k začiatku školského roka 

2021/2022: 

 

1. 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 (Príloh č. 1). Neplatí, ak sa škola nachádza 

v zelenom okrese. Povinnosť ihneď po prepnutí do oranžovej farby.   

- V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (nutnosť 

predložiť, ak sa škola nachádza v inom ako zelenom okrese), sa žiak považuje za 

príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti 

a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Žiak bude umiestnený v izolačnej miestnosti  

a bude bezodkladne kontaktovaný rodič žiaka.  

- Ak žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 možnosti:  

1) odoslať vyhlásenie škole prostredníctvom ASC agendy (edupage),  

2) poslať scan „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ e-mailom,  

3) kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.  

2. Možnosť dobrovoľného samotestovania Ag testami v domácom prostredí (odporúčanie 

v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy:  

- každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane sadu 25 ks testov na domáce 

testovanie,  

V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag testom žiaka počas školského roka 

žiak zostáva doma a rodič:  

- kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup,  

- oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag testu.  

Možnosť antigénového testovania môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, 

ktorí prekonali ochorenie COVID-19.  

3. Prerušenie vyučovania v triedach:  

- Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, 

pôjdu žiaci z triedy do 14-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku 

z karantény).  

- Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva 

v karanténe len tento žiak.  

- Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho), žiak môže 

chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u rodiča nepotvrdí ochorenie COVID-19.  



Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho 

karanténu dohliada.  

4. 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 v 180 dní od prekonania 

ochorenia COVID-19.  

Za žiaka  môže rodič oznámiť škole výnimky z karantény predložením Prílohy č. 2 

„Oznámenie o výnimke z karantény“.  

5. Ospravedlnenie dochádzky:  

Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. 

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

„potvrdenie o chorobe“ detského lekára, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú 

neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známu zo správania, 

prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.  

 

Všeobecné oparenia kvôli prevencii COVID-19 

 

6. Princíp ROR – rúško, odstup, ruky.  

7. Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania 

podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR).  

8. Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je možný len 

s výnimkou, potvrdenou riaditeľom školy a „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ 

danej osoby, príloha č. 1.  

9. V miestnosti, v ktorej sa zdržujú osoby, je potrebné zabezpečiť časté a intenzívne vetranie. 

10. Žiak má povinnosť prejsť ranným filtrom (meranie teploty, použitie dezinfekcie rúk). 

11. Zamestnávateľ, u ktorého sa uskutočňuje praktické vyučovanie, sa pri zabezpečení 

hygieny na pracovisku praktického vyučovania a na pracovisku zamestnávateľa riadi 

usmerneniami Úradu verejného zdravotníctva SR.   

12. Pri stravovaní bude zabezpečené stravovanie tak, aby sa triedy nepremiešavali.  

13. Pokrmy či balíčky vydáva personál vrátane čistých príborov. Žiaci si sami jedlo a pitie 

nedokladajú a neberú si ani príbory.  

14. Pri príprave jedál a pri vydávaní je nutné dodržiavať, zvýšenou mierou, bežné hygienické 

pravidlá.  

15. Výdaj jedla bude uskutočnené do troch hodín od jeho prípravy, aby neprišlo k jeho 

znehodnoteniu.  

 



16. V strednej škole je vyčlenená miestnosť pre účely izolácie.  

17. V školskom internáte je vyčlenená miestnosť pre účely izolácie.  

18. Prevádzka školského bufetu bude fungovať za prísnych bezpečnostných opatrení: 

 vstup po jednom, 

 vstup povolený len s rúškom alebo vhodnej alternatívy, 

 dodržiavať v rade 2 m rozstupy. 

19. Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – 

epidemiologickými nariadeniami. 

20. Pri kašľaní a kýchaní je potrebné dodržiavať hygienické pravidlá.  

21. Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci/zamestnanci nachádzajú, sa 

musí vykonávať najmenej raz denne. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov 

alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 

2x denne a podľa potreby. Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x 

denne, resp. podľa potreby.  

22. Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri 

príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, 

dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).  

23. Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí 

mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.  

24. Rodič dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej 

strednej školy na školský rok 2021/2022, a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia detí a žiakov v zmysle Školského zákona.  

25. Zamestnanci školy plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa pracovnej 

zmluvy a pracovnej náplne. 

26. V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobu 

pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľ 

alebo vedenie školy, aby mohli prijať sprísnenie hygienicko-epidemiologické opatrenia. 

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. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.  

27. V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto 

situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť obratom 

identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním.  

 

ZELENÁ FÁZA 

Zelená fáza predstavuje stav, kedy v škole:  

a) nie je žiadna osoba s podozrením na ochorenie COVID-19 (t.j. žiadna osoba na škole 

nebola úzkym kontaktom osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19),  

b) je jedna alebo viac osôb podozrivých na ochorenie COVID-19 (t.j. jedna alebo viac osôb 

sú v karanténe, lebo mimo školy prišli do kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19). 



Osobu s podozrením na ochorenie COVID-19 (tzn. bola úzkym kontaktom osoby pozitívnej na 

ochorenie COVID-19) môže určiť jedine regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo 

všeobecný lekár a následne musí byť táto skutočnosť oznámená škole zo strany osoby 

s podozrením na ochorenie COVID-19 (alebo jej rodiča). 

V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 škola následne poskytuje plnú súčinnosť 

regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a všeobecnému lekárovi.  

- Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom 

ochorenia COVID-19 nesmie vstúpiť do priestorov školy alebo školského zariadenia.  

- Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov ochorenia COVID-19, je 

nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať rodiča, ktorý ho 

bezodkladne vyzdvihne.  

- Ak sa u zamestnanca školy objavia príznaky ochorenia COVID-19 v priebehu jeho 

pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom 

možnom čase.  

Pri podozrení na ochorenie COVID-19 v prípade žiaka  

Žiak s podozrením na ochorenie COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na 
COVID-19 mimo školy) nenavštevuje školu ani školské zariadenie 14 dní od posledného 
kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19. Ak bol žiak označený ako úzky kontakt, do 
karantény ide len tento žiak a nie jeho trieda/spolužiaci.   

 
Pokiaľ bol žiak úzkym kontaktom osoby pozitívnej na COVID-19 mimo školy, 

odporúčame, aby absolvoval RT-PCR test nariadený regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a minimalizoval tak riziko prenosu 

nákazy na pôdu školy.  

Ak žiak s podozrením na ochorenie COVID-19 absolvuje RT-PCR test a výsledok je:  

a) negatívny – rodič informuje školu, žiak pokračuje v 14-dňovej karanténe, ale výučba 

pokračuje štandardným spôsobom,  

b) pozitívny – rodič informuje školu, žiak pokračuje v izolácii pod dozorom všeobecného 

lekára pre deti a dorast, ktorý rozhoduje o jej ukončení. Škola prechádza do Oranžovej 

fázy školského semaforu.  

V prípade, že žiak s podozrením na ochorenie COVID-19 neabsolvuje RT-PCR test, absolvuje 

14-dňovú karanténu podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR a o ukončení karantény 

rozhoduje jeho všeobecný lekár pre deti a dorast.  

Pri podozrení na ochorenie COVID-19 v prípade zamestnanca  

Zamestnanec s podozrením na ochorenie COVID-19 nechodí do práce. Ak absolvuje RT-PCR 

test a výsledok je:  

a) negatívny – informuje zamestnávateľa, výučba pokračuje štandardným spôsobom,  

c) pozitívny – informuje zamestnávateľa, a škola prechádza do Oranžovej fázy školského 

semaforu.  

V prípade, že zamestnanec s podozrením na ochorenie COVID-19 neabsolvuje RT-PCR test, 

nastupuje do karantény podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR a o ukončení karantény 

rozhoduje jeho všeobecný lekár. 

ORANŽOVÁ FÁZA 

Oranžová fáza predstavuje stav, kedy je v škole minimálne jeden potvrdený prípad na 

ochorenie COVID-19.  



V prípade, ak je osoba potvrdená na ochorenie COVID-19, bezodkladne oznámi túto 

skutočnosť všetkým osobám, s ktorými bola v úzkom kontakte v období 2 dní 

predchádzajúcich ku dňu testovania na ochorenie COVID-19. Túto skutočnosť je taktiež 

potrebné oznámiť škole. Žiaci/zamestnanci, u ktorých bolo potvrdené ochorenie COVID-19, 

prerušia dochádzku do školy/zamestnania.  

Osobám v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou sa neumožní dochádzka do školy 

alebo školského zariadenia. Pozitívne testovaná osoba a úzke kontakty, u ktorých sa prejavili 

príznaky ochorenia COVID-19 počas izolácie/karantény postupuje podľa usmernenia 

všeobecného lekára alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva.  

Riaditeľ ani zriaďovateľ nemôže zavrieť školu ako celok. Riaditeľ, po informovaní 

zriaďovateľa, môže preventívne prerušiť vyučovanie v triede alebo viacerých triedach (nie však 

v celej škole), v ktorej sa vyskytla osoba pozitívna na COVID-19 počas 2 dní pred jej 

testovaním.  

Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, idú žiaci 

z triedy do 14-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Ak je 

v triede 100% žiakov s výnimkou z karantény, pokračuje trieda v prezenčnom vyučovaní.  

Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva 

v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní. Pokiaľ rodič pošle 

do školy žiaka, ktorý má byť v karanténe, dopúšťa sa priestupku na úseku verejného 

zdravotníctva § 56 ods. 1 písm. k) 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia, ktorý rieši regionálny úrad verejného zdravotníctva.  

Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt inej pozitívnej osoby), žiak 

môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u osoby nepotvrdí ochorenie COVID-19. 

Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka všeobecnému lekárovi pre deti a dorast, ktorý 

na jeho karanténu dohliada.  

Vyučovanie prebieha štandardným spôsobom podľa možností personálneho zabezpečenia 

školy, okrem tried, v ktorých bolo prerušené vyučovanie.  

Osoby, u ktorých bolo potvrdené ochorenie COVID-19 idú do domácej izolácie. Osoby, ktoré 

boli značené ako úzke kontakty, idú do karantény (okrem výnimiek podľa aktuálne platnej 

vyhlášky ÚVZ SR). Domácu izoláciu/karanténu nie je možné predčasne ukončiť po obdržaní 

negatívneho výsledku RT-PCR testu (podľa aktuálnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva 

SR).  

ČERVENÁ FÁZA 

Červená fáza nastáva pri viacerých potvrdeniach pozitívnych prípadoch COVID-19, ak ide 

o epidemický výskyt (t.j. k šíreniu ochorenia COVID-19 dochádza preukázateľne medzi žiakmi 

a učiteľmi v škole alebo v školskom zariadení) a po nariadení miestne príslušného 

regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Červenú fázu oznamuje miestne príslušný 

regionálny úrad verejného zdravotníctva.  

Na základe posúdenia, miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva môže 

obmedziť prevádzku vo viacerých triedach. Pri obzvlášť závažných prípadoch, môže 

regionálny úrad verejného zdravotníctva obmedziť prevádzku vo všetkých triedach z dôvodu 

zlej epidemiologickej situácie v danom okrese alebo výskytu ohniska nákazy. Školu nie je 

možné uzavrieť na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy ani rozhodnutím riaditeľa školy.  



 
Gbely, dňa 24.8.2021 

 

   Mgr. Róbert Nagy 
 riaditeľ SOŠE  Gbely  


