
Dodatok č. 3 

ZMENY V ŠKOLSKOM PORIADKU V ČASE KRÍZOVEJ SITUÁCIE – 
pandémie ochorenia COVID-19 

vypracované v súlade s manuálom MŠVVaŠ SR pre všetky druhy škôl – Školský semafor 

v školskom roku 2021/2022, aktualizovaná verzia 2.0, zverejnená 25.02.2022, ktorý vychádza 

z platnej legislatívy, Návrhu aktualizácie opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron) 

schváleného uznesením vlády SR č. 119/2022 zo dňa 23.02.2022 a vyhlášok VZ SR 

zverejnených dňa 25.02.2022. 

 

Aktualizácia od 28.02.2022 
 

1  Aktualizácia údajov o organizačnom zabezpečení prevádzky materskej školy 

v čase mimoriadnej situácie, jej prevádzke a vnútornom režime 

 

Školský poriadok je aktualizovaný z dôvodu úpravy karanténnych opatrení a zavedenia 

individuálnej izolácie pozitívneho na ochorenie COVID-19 v školách na základe vyhlášky 

Úradu verejného zdravotníctva č. 26/2022, zrušenia režimu OTP a úpravy režimu prekrytia 

horných dýchacích ciest v školách a školských zariadeniach.  

Dodatok č. 3 – Zmeny v školskom poriadku v čase krízovej situácie – pandémie 

ochorenia COVID-19 upravuje iba tie podmienky, ktoré sa líšia s ohľadom na školský 

poriadok materskej školy na školský rok 2021/2022. Ostatné, v dokumente neupravené 

informácie, ostávajú bez zmeny po dobu platnosti interného dokumentu.  

 

❖ Podmienky izolácie osôb pozitívnych na COVID-19 a karantény osôb po úzkom kontakte 

s osobou pozitívnou na COVID-19 stanovuje aktuálna vyhláška č. 7/2022 doplnená 

vyhláškou 26/2022 Úradu verejného zdravotníctva SR. 

❖ V súlade s aktuálne platnou vyhláškou ÚVZ SR sa menia opatrenia pri ohrození verejného 

zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli 

do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19.  

❖ Povinnosť karantény sa nevzťahuje na deti v materskej škole a pedagogických 

zamestnancov pri výchove a vzdelávaní, ak k úzkemu kontaktu došlo v rámci školy 

a táto osoba nemá klinické príznaky ochorenia.    

❖ Dieťa, ktoré bolo mimo školy v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19, 2 dni 

pred potvrdením pozitivity tejto osoby alebo objavením prvých klinických príznakov, 

nastupuje do 5-dňovej karantény a nenavštevuje materskú školu. V prípade, ak dieťa 

spĺňa výnimku z karantény a neprejavuje príznaky ochorenia, do karantény ísť nemusí.  

❖ Výnimku z karantény v prípade úzkeho kontaktu dieťaťa/zamestnanca s osobou pozitívnou 

na ochorenie COVID-19 mimo školy si môžu uplatniť: 

✓ tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní na základe 

pozitívneho výsledku PCR testu, 



✓ kompletne zaočkovaní alebo kompletne zaočkovaní a zároveň majú posilňovaciu 

(booster) dávku.  

❖ Zákonný zástupca môže oznámiť škole výnimku z karantény predložením tlačiva 

„Oznámenie o výnimke z karantény“, ktoré majú k dispozícii na požiadanie triedne 

učiteľky. 

❖ V prípade, že je u dieťaťa podozrenie na COVID-19 alebo bol v úzkom kontakte s osobou 

pozitívnou na COVID-19, rodič bezodkladne informuje o tejto skutočnosti riaditeľku 

školy, aby mohla prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia.    

❖ Individuálna izolácia je obmedzenie pohybu osoby, ktorá bola pozitívne testovaná                  

na ochorenie COVID-19. Individuálna izolácia sa vzťahuje iba na deti, pedagogických 

a odborných zamestnancov v škole. Ak sa v škole vyskytne dieťa alebo pedagogický / 

odborný zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, deti a pedagogickí/odborní 

zamestnanci nejdú do karantény, pokiaľ neprejavujú príznaky ochorenia COVID-19. Tieto 

deti musia mať nasledujúcich 10 dní prekryté horné dýchacie cesty rúškom, avšak je 

dôrazne odporúčané používať respirátor FFP2. Pedagogickí a odborní zamestnanci 

musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 pod dobu 10 dní. 

❖ Zamestnanec, ktorý bol v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou mimo školy, 

nemôže chodiť do práce po dobu 5 dní, ide do karantény. Po ukončení karantény musia mať 

takéto osoby prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 po dobu 5 dní. V prípade, 

že zamestnanec spĺňa výnimku z karantény a neprejavuje príznaky ochorenia COVID-19, 

do karantény ísť nemusí, avšak musí mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom           

po dobu 7 dní.    

❖ Zákonný zástupca 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 7 po sebe idúcich vyučovacích 

dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre 

deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení. Rodičia detí s nepovinným 

predprimárnym vzdelávaním „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú.  

❖ Aktualizáciou školského poriadku od 28.02.2022 sa ukončuje dočasné opatrenie pre vstup 

zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa, ktoré podmieňovalo vstup na pracovisko          

a do iných priestorov zamestnávateľa len zamestnancovi v režime OTP. 

2  Záverečné ustanovenia 

Dodatok č. 3 – zmena školského poriadku sa vzťahuje na základné prevádzkové 

podmienky materskej školy od 28.02.2022 po dobu trvania mimoriadnej situácie a potreby 

dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravujú iba tie základné podmienky, 

ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok školského poriadku 

a podmienok schválených zmenou školského poriadku (dodatkom č. 1 a č. 2) v čase 

mimoriadnej situácie – pandémie ochorenia Covid-19 platnou od 01.09.2021.  

 

V Košiciach, dňa 28.02.2022                    

      ............................................ 

             Mgr. Eva Chovancová 

                               riaditeľka MŠ 


