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BEZPRÍZNAKOVOSŤ 

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 – 
prioritne cez portál Edupage, prípadne možnosť stiahnuť tu: "Písomné 
vyhlásenie o bezpríznakovosti" 

DOMÁCE 
SAMOTESTOVANIE 

Možnosť dobrovoľného samotestovania Ag testami v domácom 
prostredí (odporúča sa 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 
aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. 

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“ od detského 
lekára, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na 
vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, 
prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky. 

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 očkovaní 1. dávkou do 180 dní od 

prekonania ochorenia COVID-19. 
Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením: 
„Oznámenie o výnimke z karantény“   "Oznámenie o výnimke z 
karantény" 

PRERUŠENIE 
VYUČOVANIA 

Podľa nového COVID Automatu budú školy otvorené vo všetkých farbách 
okresov. Prerušovať vyučovanie sa bude len v jednotlivých triedach. Ak sa 
v triede vyskytne pozitívny prípad – žiak alebo zamestnanec, pôjdu žiaci 
do 14-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku 
z karantény). Pokiaľ bude v triede 100 % žiakov, ktorí majú výnimku 
z karantény, v tejto triede nedôjde k prerušeniu vyučovania.  
Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti 
žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje 
v prezenčnom vyučovaní. Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je 
úzky kontakt pozitívneho), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ 
sa u tejto osoby nepotvrdí ochorenie COVID-19. 
Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka škole a detskému lekárovi, 
ktorý na jeho karanténu dohliada. 

PRÍCHOD ZO 
ZAHRANIČIA 

Po príchode zo zahraničia plynie žiakovi 14 dňová karanténa (okrem 
očkovaných a tých, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 
180 dni). Na 5 deň žiak absolvuje PCR test, ak je výsledok testu negatívny 
karanténa končí a žiak môže nastúpiť do školy. 
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