
ŠKOLSKÝ SEMAFOR  
v školskom roku 2021/2022  

Manuál pre  

Materskú školu, Bradáčova 773/30, Myjava, 
Elokované pracovisko, Hoštáky 671/12, Myjava, 
Elokované pracovisko, SNP 407/1, Myjava 

Platnosť opatrení od: 1. septembra 2021 
Platnosť opatrení  do: odvolania 
 
 
Manuál predstavuje prehľad opatrení k 01.09.2021 vychádzajúc z platnej legislatívy COVID 
Automatu schváleného vládou SR dňa 10.08.2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR 
zverejnených dňa 12.08.2021. 
 

VŠEOBECNÉ OPATRENIA KVOLI PREVENCII COVID-19 SÚ ZALOŽENÉ NA PRINCÍPE 
RÚŠKO - ODSTUP - RUKY 

 
Základné prevádzkové pokyny 
 

 OZNAM – Materská škola a Elokované pracoviská zverejnia OZNAM podmienok pre 
osoby vstupujúce do objektov  školy na všetkých vchodových dverách a webovom sídle 
školy (Príloha č.3). 

 Vstup cudzím osobám do priestorov Materskej školy a Elokovaných pracovísk je možný 
len s výnimkou, potvrdenou riaditeľkou a zástupkyňami MŠ a EP a  
„Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti,“ (Príloha č.1). 

 Zabezpečenie rozstupov medzi osobami nachádzajúcimi sa v objekte MŠ a EP na 
základe aktuálnych hygienicko – epidemiologických nariadení počas celého dňa (interiér 
i exteriér). 

 V priestoroch Materskej školy a Elokovaných pracovísk je povinnosťou používať 
preventívnu ochrannú pomôcku na prekrytie horných dýchacích ciest (zákonní 
zástupcovia dieťaťa/rodičia, všetci zamestnanci a cudzie osoby. 

 Výnimka z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest ochrannými pomôckami sa 
vzťahuje len na deti do šiestich rokov veku, deti v MŠ a EP, osoby so závažnými 
poruchami autistického spektra, so stredným alebo ťažkým mentálnym alebo 
sluchovým postihnutím. 



 Ranný filter: MŠ a EP povinne vykonávajú ranný filter vo všetkých triedach, podľa § 24 
ods. 9 písm. a), b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia. 

 MŠ a EP v súčinnosti so zriaďovateľom zabezpečí dostatok dezinfekčných prostriedkov 
na osobnú hygienu a dezinfekciu, osobné ochranné prostriedky, primerané množstvo 
bezdotykových teplomerov, mydlo a papierové utierky, nie textilné uteráky. 

 Dezinfekcia rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy. 

 Dôkladné čistenie všetkých miestností najmenej 1x denne, dezinfekcia dotykových 
plôch minimálne 2x denne, upratovanie a dezinfekcia toaliet minimálne 3x denne, 
resp. podľa potreby. 

 Všetky deti upozorňujeme na pravidelné umývanie rúk. 

 Zabezpečiť časté a intenzívne vetranie miestností. 

 Deti sa nebudú miešať (zberné triedy, školský dvor....). 

 Na MŠ a EP budú zriadené izolačné miestnosti (rozloha minimálne 15m2) , slúžiace na 
umiestnenie osoby s príznakmi ochorenia COVID. Miestnosť dôkladne dezinfikovať po 
opustení osoby s infekčnými príznakmi. 

 Rodičovské schôdzky budú obmedzené na kontakt rodičov detí po triedach. 
 

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti a Potvrdenie o chorobe 
Povinnosti rodiča/zákonného zástupcu dieťaťa 

 

 Rodič/zákonný zástupca dieťaťa predkladá pri nástupe do Materskej školy 
a Elokovaných pracovísk a po každom prerušení dochádzky do MŠ a EP v trvaní 3 
a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov)  
„ Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa (Príloha č. 1). 

 Rodič/zákonný zástupca dieťaťa môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa na 5 po 
sebe idúcich výchovno – vzdelávacích dní.  Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich 
výchovno - vzdelávacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „ Potvrdenie 
o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast. 

 Rodič/zákonný zástupca dieťaťa zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – 
epidemiologických opatrení pri príchode dieťaťa do MŠ a EP a pri odchode dieťaťa z MŠ 
a EP – prekrytie horných dýchacích ciest. 

 Rodič/zákonný zástupca dieťaťa zabezpečí dve rúška do skrinky dieťaťa, v prípade 
potreby a papierové jednorazové vreckovky. 

 Rodič/zákonný zástupca dieťaťa dodržiava pokyny riaditeľky a zástupkýň MŠ a EP, ktoré 
upravujú podmienky na školský rok 2021/2022 a rešpektuje opatrenia na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia detí (§ 152 ods. c) zákona č. 245/2008 Z. z. 

 V prípade, že je u dieťaťa podozrenie na COVID-19, rodič/zákonný zástupca dieťaťa 
bezodkladne o tejto situácii informuje triednu učiteľku, riaditeľku a zástupkyne MŠ a EP. 
Povinnosťou rodiča/zákonného zástupcu dieťaťa je aj bezodkladne nahlásenie 
karantény MŠ alebo EP, ak bola dieťaťu nariadená všeobecným lekárom pre deti 
a dorast alebo miestne príslušným RÚVZ. Za týchto podmienok nemôže dieťa 
navštevovať MŠ a EP. 

 V prípade, že je u dieťaťa potvrdené ochorenie  na COVID-19, rodič/zákonný zástupca 
dieťaťa bezodkladne o tejto situácii informuje triednu učiteľku, riaditeľku a zástupkyne 
MŠ a EP, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty dieťaťa za 2 dni pred jeho 
testovaním. 



 Odporúčame rodičovi/zákonnému zástupcovi dieťaťa predložiť MŠ a lebo EP „ 
Oznámenie o výnimke z karantény,“ (Príloha č.2). Riaditeľka a zástupkyne, tak v prípade 
potvrdeného pozitívneho prípadu na COVID-19 uplatnia výnimku z karantény, na tie 
deti, ktorých sa to týka. 

Stravovanie 
 

 Stravovanie detí a zamestnancov bude prebiehať obvyklým spôsobom tak, aby sa triedy 
nemiešali. 

 Pri príprave a vydávaní jedál je nutné dodržiavať hygienické pravidlá zvýšenou mierou. 
 

Postup pri náhrade mzdy v súvislosti s ochorením COVID-19 
 

 Rodič/zákonný zástupca dieťaťa má nárok na ošetrovné, ak riaditeľka MŠ a EP alebo 
miestne príslušný RÚVZ rozhodli o prerušení výchovy a vzdelávania v triede detí, alebo 
ak dieťa vyžaduje celodenné ošetrenie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre 
deti a dorast. 

 Ak rodič/zákonný zástupca dieťaťa nechá dieťa doma na základe vlastného 
rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká. 

 
ŠKOLSKÝ SEMAFOR 
 
ŠKOLSKÝ SEMAFOR je koncipovaný ako výstražný systém zohľadňujúci aktuálnu 
epidemiologickú situáciu v Materskej škole a Elokovaných pracoviskách, je zadefinovaný 
v troch fázach – zelenej, oranžovej a červenej. 
 
Podľa Školského semaforu sa nebudú zatvárať školy, bude sa prerušovať len výchova a 
vzdelávanie v triedach (pri výskyte COVID-19 v danej). 
 

 ZELENÁ FÁZA predstavuje stav kedy v Materskej škole alebo na  Elokovaných 
pracoviskách : 
1.) nie je žiadna osoba pozitívna na COVID-19, 
2.) je jedna alebo viac osôb v karanténe, lebo mimo MŠ a EP prišli do kontaktu s osobou 
pozitívnou na COVID-19. 

 
VVP  sa uskutočňuje bez obmedzenia, za prísnych protiepidemiologických opatrení: 

 nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest , ktoré by mohli zodpovedať príznakom 
ochorenia COVID-19 nesmie vstúpiť do MŠ a EP, 

 ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov ochorenia COVID-19, je 
nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať rodiča, ktorý ho 
bezodkladne vyzdvihne, 

 ak sa u zamestnanca MŠ a EP objavia príznaky ochorenia COVID-19 v priebehu jeho 
pracovného dňa, bezodkladne informuje riaditeľku alebo zástupkyňu MŠ, EP a opustí 
školu v najkratšom možnom čase. 

 
 
 
 



Pri podozrení na ochorenie COVID-19 v prípade dieťaťa: 
Dieťa(bolo v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19 mimo MŠ a EP) nenavštevuje 
MŠ alebo EP 14 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19. 
Ak bolo dieťa označené ako úzky kontakt do karantény ide len toto dieťa a nie jeho trieda. 
Ak bolo dieťa v úzkom kontakte s pozitívnou osobou mimo MŠ a EP, odporúča sa, aby dieťa 
absolvovalo RT-PCR test nariadený RÚVZ alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast. 
Ak dieťa s podozrením na ochorenie COVID-19 absolvovalo RT-PCR test a výsledok je: 
a.) negatívny – rodič informuje MŠ alebo EP, dieťa pokračuje v 14 dňovej karanténe, ale 
výchova a vzdelávanie pokračuje štandardným spôsobom, 
b.) pozitívny – rodič informuje MŠ alebo EP, dieťa pokračuje v izolácii pod dozorom 
všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý rozhoduje o jej ukončení. 
MŠ alebo EP prechádza do ORANŽOVEJ  FÁZY školského semaforu 
V prípade, že dieťa s podozrením na ochorenie COVID-19 neabsolvuje RT-PCR test, absolvuje 14 
dňovú karanténu podľa aktuálne platnej Vyhlášky ÚVZ SR a o ukončení jeho karantény 
rozhodne jeho všeobecný lekár pre deti a dorast. 
  
Pri podozrení na ochorenie COVID-19 v prípade zamestnanca: 
Zamestnanec s podozrením na ochorenie COVID-19 nechodí do práce. Ak absolvuje RT- PCR 
test a výsledok je: 
a.) negatívny – informuje zamestnávateľa, výučba pokračuje štandardným spôsobom, 
b.) pozitívny – informuje zamestnávateľa a MŠ alebo EP prechádza do ORANŽOVEJ  FÁZY 
školského semaforu. 
V prípade, že zamestnanec s podozrením na ochorenie COVID-19 neabsolvuje RT-PCR test, 
nastupuje do karantény podľa aktuálne platnej Vyhlášky ÚVZ SR a o ukončení jeho karantény 
rozhodne jeho všeobecný lekár. 
 
MATERSKÁ ŠKOLA a ELOKOVANÉ PRACOVISKÁ (podľa § 28 ods. 16 zákona č. 245/2008 Z. z. 
Prevádzkové odporúčania v ZELENEJ FÁZE: 

 Telesnú a športovú aktivitu organizovať v exteriéri, ak bude prebiehať v interiéri 
nemiešať triedy 

 Aktivity, ktoré sa nebudú plánovať, keďže sa riadia usmerneniami COVID AUTOMATU 
o hromadných podujatiach: 
výlety, exkurzie, 
saunovanie, 
pobyty detí v škole v prírode, 
športový výcvik 

Krúžkovú činnosť realizovať iba v triedach (anglický...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ORANŽOVÁ FÁZA predstavuje stav, kedy bola v Materskej škole a Elokovaných 
pracoviskách  
1.) minimálne 1 osoba pozitívna na COVID-19. 
 

Riaditeľka môže prerušiť výchovno vzdelávací proces v triede alebo vo viacerých triedach (aj 
postupne), v ktorej sa vyskytlo dieťa alebo zamestnanec pozitívny na COVID-19.  
Riaditeľka a zriaďovateľ nemôžu zatvoriť MŠ alebo EP ako celok. 
 
Ak sa osoba pozitívna na COVID-19 vyskytla v domácnosti dieťaťa/zamestnanca v karanténe 
zostáva len dieťa/zamestnanec, nie celá trieda. 
 
Pri podozrení na ochorenie COVID-19 v prípade dieťaťa alebo zamestnanca: 
Ak sa v triede vyskytuje dieťa alebo zamestnanec pozitívny na COVID-19, idú deti z triedy do 14 
dňovej karantény, (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény prostredníctvom 
rodičov/ZZD). Ak je v triede 100% detí s výnimkou z karantény, pokračuje trieda v prezenčnej 
výchove a vzdelávaní. 
Pozitívna osoba v domácnosti dieťaťa – zostáva v karanténe len toto dieťa, jeho trieda 
pokračuje v prezenčnej výchove a vzdelávaní.   
Ak rodič/ZZD pošle takéto dieťa do MŠ alebo EP, dopúšťa sa priestupku na úseku verejného 
zdravotníctva podľa §56 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z., rieši ho RÚVZ. 
 
Ak je osoba v domácnosti dieťaťa v karanténe (je úzky kontakt inej osoby), dieťa môže chodiť 
do MŠ alebo EP, pokiaľ sa u danej osoby nepotvrdí ochorenie na COVID-19. 
Rodič/ZZD má povinnosť nahlásiť karanténu dieťaťa všeobecnému lekárovi pre deti a dorast. 
 
Osoby, u ktorých bolo potvrdené ochorenie COVID-19 idú do domácej izolácie, osoby označené 
ako úzky kontakt idú do karantény (okrem výnimiek aktuálna platná vyhláška RÚVZ. 
Domácu izoláciu/karanténu nie je možné predčasne ukončiť po obdržaní negatívneho 
výsledku RT-PCR testu ! 
 
MATERSKÁ ŠKOLA a ELOKOVANÉ PRACOVISKÁ (podľa § 28 ods. 16 zákona č. 245/2008 Z. z. 
Prevádzkové odporúčania v ORANŽOVEJ FÁZE: 

 Telesnú a športovú aktivitu organizovať v exteriéri, ak bude prebiehať v interiéri 
nemiešať triedy 

 Aktivity, ktoré sa nebudú plánovať, keďže sa riadia usmerneniami COVID AUTOMATU 
o hromadných podujatiach: 
výlety, exkurzie, 
saunovanie, 
pobyty detí v škole v prírode, 
športový výcvik 

Krúžkovú činnosť realizovať iba v triedach (anglický...) 
 
 
 
 
 



 ČERVENÁ FÁZA nastáva pri viacerých potvrdených pozitívnych prípadoch na COVID-19, 
ak ide o epidemický výskyt (t.j. k šíreniu ochorenia COVID-19 dochádza preukázateľne 
medzi deťmi a učiteľkami v MŠ alebo EP) a po nariadení miestne príslušného 
regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 

 Červenú fázu oznamuje miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. 

 Na základe posúdenia miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva môže 
obmedziť prevádzku vo viacerých triedach. Pri obzvlášť závažných prípadoch, môže 
RÚVZ obmedziť prevádzku vo všetkých triedach z dôvodu zlej epidemiologickej situácie 
v danom okrese alebo výskytu ohniska nákazy. 
Materskú školu alebo Elokované pracoviská nie je možné uzavrieť na základe 
rozhodnutia zriaďovateľa školy ani rozhodnutím riaditeľky školy. 

 
 
 

Opatrenia regionálneho úradu: 

 RÚVZ v Trenčíne pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad 
Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Ľubica Kozárová, riaditeľka 

       Materská škola, Bradáčova 773/30, 

            907 01 Myjava 

 



 

 
                        

 

 

 

 

 

 

 

              

             



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 


