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Škola a COVID opatrenia 

V školskom roku 2022/2023 EFIB vychádza z dokumentu MŠVVaŠ, ktorý je zverejnený na 

stránke MŠVVaŠ pod názvom Zelená otvoreným školám. 

 

1. BEZPRÍZNAKOVOSŤ  

- Rodič predkladá pri  nástupe dieťaťa do školy  „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, 

- Po každom prerušení dochádzky dieťaťa do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich 

vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „ Písomné vyhlásenie 

o bezpríznakovosti“, 

- V prípade, ak rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, dieťa/žiak sa 

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

a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. 

- Ak dieťa/žiak neprišiel v sprievode rodiča do školy a nepredložil „Písomné vyhlásenie o 

bezpríznakovosti“,  dieťa sa  umiestni do izolačnej miestnosti a bezodkladne sa kontaktuje 

rodič. 

 

 

2. OSPRAVEDLNENIE NEPRÍTOMNOSTI 

- Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní 

(víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. 

- Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa s povinným predprimárnym 

vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z 

dôvodu ochorenia. 

- Pri absencii viac ako 5 (žiak)/7 (dieťa s PPV) po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu 

ochorenia musí (žiak)/ (dieťa s PPV) predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného 

lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia 

počtu ospravedlnení počas školského roka). 

 

 

3. OŠETROVNÉ ČLENA RODINY 

- Rodič má nárok na ošetrovné (OČR), ak riaditeľ školy alebo RÚVZ rozhodol o prerušení 

vyučovania v triede alebo vo viacerých triedach žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje 

celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast. 
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4. IZOLÁCIA A KARANTÉNA 

Izolácia je obmedzenie pohybu osoby, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19. 

Izolácia trvá po dobu 5 dní, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín izolácie nevyskytnú 

klinické príznaky od dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo od objavenia prvých 

klinických príznakov ochorenia. Koniec izolácie určuje lekár len v prípade výskytu 

klinických príznakov. Všeobecný lekár nevydáva potvrdenie o ukončení izolácie. Po 

ukončení 5-dňovej izolácie je osoba povinná mať ďalších 5 dní prekryté horné dýchacie 

cesty respirátorom FFP2. Povinnosť nosiť respirátor sa nevzťahuje na deti do 6 rokov. 

Žiaci po skončení izolácie v škole a v školskom zariadení môžu použitie respirátora 

nahradiť rúškom. 

Karanténa je pre osobu, ktorá prišla do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-

19. Úzky kontakt zostáva v karanténe iba vtedy, ak jeho všeobecný lekár posúdi karanténu 

ako potrebnú. 

 

5. RANNÝ FILTER 

Materská škola povinne vykonáva ranný filter podľa § 24 ods. 9 písm. a), b) zákona č. 

355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.  

V prípade, že žiak ZŠ alebo gymnázia prejavuje akýkoľvek príznak COVID-19, bezodkladne 

informujeme rodiča, aby si ho prišiel vyzdvihnúť. Do tej doby je žiak umiestnený v izolačnej 

miestnosti. 

 


