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Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania  
pre školský rok 2021/2022 - aktualizácia 

 

Aktuálne je Slovensko ako celok v čiernej farbe, od 25.11.2021 je vyhlásený núdzový stav so zákazom 
vychádzania. Vyhlášky UVZ SR a iné predpisy upravujú prekrytie horných dýchacích ciest, organizáciu 
hromadných akcií, karanténne opatrenia, podmienky vstupu do školy a do zamestnania... Predseda TSK vydal 
príkaz č. 8/2021 a príkaz 10/2021 

Riaditeľ školy vydáva pokyny s platnosťou od 29. novembra 2021. 
 

1. Žiaci a zamestnanci sa oboznámia s obsahom a aplikujú ustanovenia dokumentu ministerstva 
s prílohami: Školský semafor (verzia 1.6 z 26. novembra 2021. 

2. Škola nahlasuje ministerstvu každý pondelok údaje o COVID situácii  - počet tried, žiakov 
a zamestnancov v karanténe, s výnimkou, chorých, na dištančnom vzdelávaní, výsledky AG samotestov... 

3. Po každom prerušení dochádzky do školy tri a viac po sebe idúcich dní žiaci predkladajú Potvrdenie 
o bezpríznakovosti. Žiak s príznakmi musí ostať doma.  

4. Žiaci, ktorým škola poskytla domáce samotesty, sú povinní sa doma otestovať každý pondelok a štvrtok, 
použitie samotestu sú povinní nahlásiť škole cez edupage.  

5. V prípade pozitívneho výsledku žiaka na COVID-19 (samotestu a takisto ako aj v prípade pozitívneho AG 
alebo PCR testu z MOMky) žiak ostáva doma, kontaktuje svojho lekára a nahlási svojmu triednemu 
učiteľovi pozitívny výsledok. Následne budú v triede daného žiaka vyhlásené karanténne opatrenia 
a vzdelávanie v triede prejde do dištančnej formy, rozhodnutím vedenia prípadne kombinovane. 

6. Žiaci môžu predložiť triednemu učiteľovi Oznámenie o výnimke z karantény (očkovaní, prekonaní). 
7. Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v 

režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa. 
8. Počas zákazu vychádzania schváleného vládou SR sa musí zamestnanec školy a školského zariadenia 

vedieť preukázať pri ceste do a zo zamestnania „Potvrdením o zamestnaní“ (podľa príkazu predsedu 
TSK č. 10/2021). 

9. Vstup zamestnancov na pracovisko je možný len v režime OTP podľa Vyhlášky UVZ SR č. 264/2021.  
Zamestnávateľ vykonáva zisťovanie stavu a zmien režimu  OTP zamestnancov v listine na to určenej 
a tiež pravidelné kontroly dodržiavania protokolu OTP (podľa príkazu predsedu TSK č. 8/2021 a opatrení 
riaditeľa školy z 23.11.2021). Škola bezplatne poskytne nezaočkovaným a neprekonaným zamestnancom 
AG samotesty a vstup nezaočkovaným a neprekonaným na pracovisko sa podmieňuje preukázaním ich 
čestného vyhlásenia o negatívnom výsledku samotestu, nie staršieho ako 7 dní od odberu.  

10. Nariaďuje sa riadne prekrytie horných dýchacích ciest, výnimky len podľa Vyhlášky ÚVZ SR č. 262/2021. 
11. Kvôli rozptýleniu príchodu a odchodu žiakov do a zo školy sa za chýbajúcich učiteľov nemusia 

prezenčne odučiť prvé a posledné hodiny. 
12. V prípadoch, ak to povaha práce a povinnosti zamestnanca umožnia, tak aby nedošlo k ohrozeniu chodu 

organizácie, porušeniu príslušných právnych predpisov v organizácii a zachovalo sa plynulé vybavovanie 
agendy organizácie, môže sa nariadiť práca z domu – tzv. home-office.  

13. Nepovoľujú sa prezenčné podujatia s premiešavaním tried alebo zamestnancov, umožňuje sa prípadná 
menšia zmena  rozvrhu so zámerom obmedzenia premiešavania viacerých tried. 

14. Škola zverejní oznam o podmienkach vstupu na dverách (Príloha č. 3 Šk. semaforu). 
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