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DODATOK Č.1 K ŠKOLSKÉMU PORIADKU  

 

Dodatok č. 1 

Bezpríznakovosť 

Zákonný zástupca je povinný predložiť písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti pri 

nástupe dieťaťa do materskej školy a po každom prerušení dochádzky do materskej školy v 

trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú). 

V prípade, že zákonný zástupca nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, dieťa sa 

považuje za príznakového, a je potrebné, aby zákonný zástupca kontaktoval všeobecného lekára 

pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. 

Ospravedlnenie neprítomnosti 

Podľa rozhodnutia ministra školstva 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 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). Rodičia detí s nepovinným 

predprimárnym vzdelávaním „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú. Potvrdenie od lekára môže 

byť škole alebo rodičovi zaslané aj e-mailom; pokiaľ lekár nevie potvrdenie zaslať e-mailom, 

môže lekár o ňom školu informovať telefonicky. 

Ošetrovné člena rodiny (OČR) 

Rodič má nárok na ošetrovné (OČR), ak riaditeľka školy alebo RÚVZ rozhodol o 

prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu v triede alebo vo viacerých triedach, alebo ak dieťa 

vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast. 

Rodič môže zažiadať o OČR priamo na webovej stránke Sociálnej poisťovne 

https://eformulare.socpoist.sk/sluzby/ziadosti-o-ocr. Ak rodič nechá dieťa doma na základe 

vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká. 

Riaditeľka materskej školy je na základe rozhodnutia ministra školstva škola povinná 

oznamovať územne príslušnému RÚŠS na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch v 

rozsahu určenom zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 

a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu k poslednému dňu príslušného mesiaca 

v termíne do 3. dňa nasledujúceho mesiaca. RÚŠS tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do 

siedmich dní odo dňa ich oznámenia školou. 

Izolácia 

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. 
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Karanténa 

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 (zo zreteľov hodných epidemiologických dôvodov, ktorými sú najmä dlhodobý úzky 

kontakt s osobou pozitívnou na ochorenie, ohrozenie imunodeficientnej osoby na pracovisku) 

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. Ak sa rodič nedokáže skontaktovať so všeobecným 

lekárom svojho dieťaťa, postupuje podľa manuálov zverejnených na webovej stránke: 

https://pediatridetom.sk/ 

Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom/rúškom 

Na základe aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR dieťa ani zamestnanec školy nemusí mať 

v interiéri ani v exteriéri prekryté horné dýchacie cesty. Z obavy o svoje zdravie môže aj naďalej 

dieťa a zamestnanec mať dobrovoľne prekryté horné dýchacie cesty rúškom/respirátorom. 

Mimoriadne prerušenie školského vyučovania 

Na základe rozhodnutia ministra školstva môže riaditeľka materskej školy podľa § 150 

ods. 5 školského zákona poskytnúť deťom jednej triedy alebo deťom viacerých tried z dôvodu 

podozrenia na výskyt COVID-19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa. Riaditeľka 

materskej školy so súhlasom zriaďovateľa z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia poskytne 

voľno deťom jednej triedy alebo deťom viacerých tried a túto skutočnosť bezodkladne oznámi 

zákonným zástupcom formou oznamu zverejneného spôsobom, ktorý určí škola (smskou, 

telefonicky a pod.) 

Dodatok bol spracovaný podľa dokumentu „Zelená otvoreným školám“ spracovaným 

MŠVVaŠ SR, verzia 1.0 zo dňa 15.08.2022. Dostupný 

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