
Dodatok č. 2 

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 1.7, zverejnená 19.01.2022, ktorý vychádza 

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

schváleného uznesením vlády SR č. 29/2022 zo dňa 12.01.2022 a vyhlášok ÚVZ SR 

zverejnených dňa 17.01.2022  

 

Aktualizácia od 25.01.2022 

 

1  Aktualizácia údajov o organizačnom zabezpečení prevádzky materskej školy 

v čase mimoriadnej situácie, jej prevádzke a vnútornom režime 

 

Dodatok č. 2 – 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 stanovujú aktuálne vyhlášky Úradu verejného 

zdravotníctva SR. 

❖ V súlade s aktuálne platnou vyhláškou ÚVZ SR č. 7/2022 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. Izolácia v domácom 

prostredí trvá po dobu 5 dní od dátumu odobratia vzorky  biologického materiálu 

s pozitívnym výsledkom alebo odo dňa objavenia prvých klinických príznakov ochorenia. 

Karanténa končí uplynutím doby 5 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na 

ochorenie, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín tejto doby u osoby nevyskytli klinické 

príznaky ochorenia znemožňujúce pracovnú činnosť. Ostatné povinnosti a informácie 

v súvislosti s izoláciou a karanténou podrobne upravuje vyššie uvedená vyhláška. 

❖ Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu, ktorá:  

a) je kompletne očkovaná a zároveň má aplikovanú posilňovaciu (booster) dávku, alebo 

b) kompletne očkovaná, alebo 

c) ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami. 

a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia COVID-19. 

 

❖ V prípade, ak dieťa alebo zamestnanec spĺňa výnimku z karantény, odporúčame 

zákonnému zástupcovi alebo zamestnancovi, aby o tom informoval školu 

prostredníctvom formuláru „Oznámenie o výnimke z karantény“. 



❖ Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac      

po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie 

o bezpríznakovosti“ dieťaťa. Dieťa s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie 

vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.  

❖ 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.  

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

krúžku deti jednej triedy, teda sa nepremiešavajú. 

❖ Umyvárne sú vybavené dávkovačmi s antibakteriálnym mydlom. Každé dieťa má svoj 

vlastný hrebeň a uterák zavesený na háčiku podľa pridelenej značky (vizitky) dieťaťa. 

Uterák sa bude meniť v intervale dvakrát týždenne (v pondelok a v stredu). Zákonný 

zástupca donesie v pondelok dva čisté uteráky. Dieťa jeden uterák zavesí na svoju značky 

a druhý uloží do svojej šatňovej skrinky. V stredu pod vedením učiteľky si deti vymenia 

použitý uterák za čistý. Zákonný zástupca každú stredu a piatok v týždni zoberú uterák 

domov a v pondelok opätovne pri nástupe dieťaťa do materskej školy donesú dva čisté 

uteráky. 

❖ Zamestnanci ŠJ – pri príprave a vydávaní jedál dodržiavajú hygienické pravidlá zvýšenou 

mierou, vydávajú stravu v triedach, v ktorej sa skupina zdržuje spolu s čistým príborom, 

použitý stolový riad a poháre na pitný režim umývajú v umývačke riadu. Deti si príbor 

nesmú brať samé.  

 

Zamestnanci materskej školy 

▪ Na základe zákona č. 412/2021, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti 

s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR 

č. 4/2022, ktorou sa nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko 

zamestnávateľa sa podmieňuje vstup na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa 

len zamestnancovi v režime OTP.  

Osoba v režime OTP je osoba, ktorá je: 

a) kompletne zaočkovaná, 

b) po prekonaní ochorenia COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami a vie sa 

preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu, 

c) schopná preukázať sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní 

od odberu (PCR testy, LAMP test, antigénový test, nazálny test), 

d) osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle 

odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci 

kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 a zároveň je schopná sa preukázať 

certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia Ministerstva 

zdravotníctva SR. 

 

 



Pokiaľ zamestnanec nepredloží zamestnávateľovi príslušný doklad preukazujúci podmienky 

vstupu na pracovisko (režim OTP) a odmietne možnosť bezplatného testovania ponúknutú 

zamestnávateľom, zamestnávateľ mu z toho dôvodu neumožní vstup na pracovisko a výkon 

prác. 

2  Záverečné ustanovenia 

 

Dodatok č. 2 – zmena školského poriadku sa vzťahuje na základné prevádzkové 

podmienky materskej školy od 24.01.2022 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) v čase mimoriadnej 

situácie – pandémie ochorenia Covid-19 platnou od 01.09.2021.  

 

Vypracovala: Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka MŠ              

 

V Košiciach, dňa 24.01.2022                    

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

             Mgr. Eva Chovancová 

                               riaditeľka MŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


