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ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023 
 
Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach 
pripravilo dokument „Zelená otvoreným školám“, ktorý vychádza z platných zákonov, 
uznesení vlády SR, vyhlášok, ako aj opatrení, rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR a 
rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, a je platný po dobu trvania pandémie 
ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie. 
Prevádzku školy upravuje aj Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 224/2022 Z. z. o strednej škole,  
Rozhodnutie ministra školstva zo dňa 15.08.2022 a Sprievodca školským rok 2022/2023. 
 
V súlade s týmito dokumentami upozorňujeme najmä na tieto skutočnosti: 
 
1) Bezpríznakovosť 

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom 
prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe 
nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o 
bezpríznakovosti“ žiaka (Príloha č.1). 
V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, žiak sa považuje 
za príznakového, nemôže sa zúčastniť vyučovania a je potrebné, aby rodič kontaktoval 
všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.  
 
Písomné vyhlásenie podáva zákonný zástupca/plnoletý žiak elektronicky prostredníctvom 
Edupage. Žiaci PRIMY a 1. ročníka prinesú vyhlásenie na predpísanom tlačive (tlačivo si 
môžete stiahnuť tu alebo prevziať na vrátnici školy). 

 
2) Samotestovanie žiakov 

Samotestovanie žiakov prostredníctvom domácich Ag testov už nie je povinné, 
odporúča sa však pred návratom študentov do školy z prázdnin, s cieľom zabezpečiť v nej 
bezpečné prostredie. 
Kto si neprevzal samotesty v júni, má možnosť si ich prísť vyzdvihnúť do školy 31. augusta 
2022 alebo 2. septembra 2022 v čase od 8.00 do 15.00 u Mgr. Kinkovej. Podmienkou 
prevzatia samotestov je podpísaný preberací protokol zákonným zástupcom alebo 
plnoletým žiakom.  
Ag testy si môžu prevziať aj žiaci PRIMY a 1. ročníka v rovnakom termíne, preberací 
protokol si môžete stiahnuť tu a priniesť už podpísaný rodičom. 
Nie je potrebné dokladovať použitie Ag testov. 
Návod na použitie samotestov – tu. https://www.minedu.sk/data/att/20838.pdf  
 

3) Ospravedlnenie neprítomnosti 
Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka 
na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu 
ochorenia. 
Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí žiak 
predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má 
vedomosť o prebiehajúcom ochorení. 
 

https://www.minedu.sk/data/att/24327.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/20838.pdf


4) Opatrenia pri výskyte ochorenia COVID-19 
 
Na základe aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR dieťa/žiak ani zamestnanec školy nemusí 
mať v interiéri ani v exteriéri prekryté horné dýchacie cesty. Z obavy o svoje zdravie 
môže aj naďalej dieťa/žiak a zamestnanec mať dobrovoľne prekryté horné dýchacie cesty 
rúškom/respirátorom. 
 
Izolácia je obmedzenie pohybu osoby, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19. 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. 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 a zároveň, ktorá prišla do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá sa 
neskôr stala osobou pozitívnou na ochorenie, a to počas obdobia dvoch dní: 
-  pred dňom odberu vzorky biologického materiálu do skončenia izolácie alebo 
- pred objavením sa prvých klinických príznakov ochorenia u osoby do skončenia jej 
izolácie. 
Karanténa končí pri bezpríznakovom priebehu po 5 dňoch. V prípade výskytu klinických 
príznakov počas karantény rodič telefonicky alebo e-mailom kontaktuje všeobecného 
lekára pre deti a dorast.  
 

5) Stravovanie 
 
Stravovanie v jedálni je umožnené len žiakom a zamestnancom. Výdaj jedál pre cudzích 
stravníkov je možné umožniť len výdajným okienkom bez možnosti konzumácie jedla v 
priestoroch školskej jedálne. 
 

6) Vyhláška o strednej škole s účinnosťou od 01. 07. 2022 
 

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu sa riadi Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 224/2022 
Z. z. o strednej škole. V uvedenej vyhláške sa nachádzajú aj informácie o forme 
a priebehu maturitnej skúšky.  


