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Dodatok č. 8 k Prevádzkovému poriadku Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8 
v Košiciach upravuje časti vyznačené v tabuľke s účinnosťou od 1. septembra 2021. 

 

 

 

 

PREVÁDZKOVÝ  PORIADOK 

pre organizačnú zložku 

SÚKROMNÁ  ZÁKLADNÁ  ŠKOLA, Starozagorská 8, Košice 

 

Úprava 

Číslo a názov časti Zmeny 

3. Dispozičné riešenie, určenie miestností a ich 
vybavenie 

Aktualizácia dispozičného riešenia 
a určenie miestností 

Číslo a názov prílohy Zmeny 

4. Pokyny, upravujúce podmienky Súkromnej 
spojenej školy na obdobie školského roku 

2021/2022 pre zákonných zástupcov žiakov 
Príloha č. 4 

Dodatok č. 8 k Prevádzkovému poriadku Súkromnej spojenej školy (Organizačnej 
zložky: Súkromná základná škola), Starozagorská 8 v Košiciach bol prerokovaný 
v pedagogickej rade a schválený Mgr. Evou Bednárikovou, riaditeľkou školy, dňa 26. 08. 
2021. 

Mgr. Eva Bednáriková 
                                                                                                                       riaditeľka školy 
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3.  Dispozičné riešenie, určenie miestností a ich vybavenie  

 
V pavilóne F je pre účely Súkromnej základnej školy vyčlenené I. podlažie (I.A, IV.A, II.A, 
učebňa informatiky) a časť II. podlažia (V.A a IV.B). 
 
V pavilóne A je pre účely Súkromnej základnej školy vyčlenené I. podlažie (III.A, VIII.A, 
V.B) a časť II. podlažia (VI.A). 
 
Pavilón F je vybavený 2 sociálnymi zariadeniami pre žiakov (chlapcov a dievčatá) a 1 sociálnym 
zariadením pre zamestnancov na I. podlaží. V pavilóne A sa nachádzajú 2 sociálne zariadenia pre 
žiakov (chlapcov a dievčatá), 1 sociálne zariadenie pre zamestnancov na  I. podlaží a 2 sociálne 
zariadenia pre žiakov (chlapcov a dievčatá), 1 sociálne zariadenie pre zamestnancov na II. podlaží. 
 
Pavilón F: 
 
Na I. nadzemnom podlaží sa nachádza 

- kmeňová učebňa č. 103 (F01) – 41,49 m2 
- kmeňová učebňa č. 103 (F02) – 41,49 m2 
- kabinet č. 104 (F) – 20,09 m2 
- zborovňa č. 105 (F) – 40,95 m2 
- pracovňa zástupkyne riaditeľky školy č. 106 (F) – 20,09 m2 
- kmeňová učebňa č. 107 (F) – 62,82 m2 
- učebňa informatiky č. 108 (F) – 28,68 m2 
- 2 sociálne zariadenia (pre chlapcov a dievčatá)  
- 1 sociálne zariadenie pre zamestnancov 
- 1 miestnosť pre upratovačku   
- 6 šatňových lavíc v chodbovom priestore  

 

Kmeňové učebne 
Podlahová plocha 

kmeňovej učebne v m2 
Kapacita – počet detí 

- učebňa č. 107 (F) 
   - učebňa č. 103 (F01) 
   - učebňa č. 103 (F02) 

62,82 m2 

41,49 m2 
41,49 m2 

15 
10 
12 

 
 

Počet umývadiel 
- pre dievčatá 

Počet WC mís 
- pre dievčatá 

Počet umývadiel 
- pre chlapcov 

Počet WC mís 
-  pre chlapcov 

Počet umývadiel 
- pre dospelých 

Počet WC mís 
- pre dospelých 

2 2 2 4 1 1 

 
Na II. nadzemnom podlaží sa nachádza: 
 

- pracovňa riaditeľky školy č. 204 (F) – 20,09 m2 
- sekretariát školy č. 203 (F) – 20,09 m2 
- kmeňová učebňa č. 205 (F01) – 33,06 m2 
- kmeňová učebňa č. 205 (F02) – 40,01 m2 
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Kmeňové učebne 
Podlahová plocha 

kmeňovej učebne v m2 
Kapacita – počet detí 

- učebňa č. 205 (F01) 
- učebňa č. 205 (F02) 

33,06 m2 

40,01 m2 

7 
7 

 
Pavilón A: 
 
Na I. nadzemnom podlaží sa nachádza 

- kmeňová učebňa č. 103 (A) – 61,66 m2 
- kmeňová učebňa č. 104 (A) – 61,66 m2 
- kmeňová učebňa č. 105 (A) – 61,66 m2 
- kmeňová učebňa č. 106 (A) – 61,68 m2 
- 2 sociálne zariadenia (pre chlapcov č. 109 A , pre dievčatá 119 A) – 14,66 m2 
- 1 učiteľské WC (112 A) – 4,46 m2 
- Registratúrne stredisko (115 A) 
- výlevka – 1,51 m2 
- 6 uzavretých šatňových priestorov 

 

Kmeňové učebne 
Podlahová plocha 

kmeňovej učebne v m2 
Kapacita – počet detí 

- učebňa č. 103 (A)  
- učebňa č. 104 (A) 
- učebňa č. 105 (A) 

61,66 m2 

61,66 m2 

61,66 m2 

15 
3 
12 

 

Počet umývadiel 
- pre dievčatá 

Počet WC mís 
- pre dievčatá 

Počet umývadiel 
- pre chlapcov 

Počet WC mís 
-  pre chlapcov 

Počet umývadiel 
- pre dospelých 

Počet WC mís 
- pre dospelých 

2 2 2 4 1 1 

 
Na II. nadzemnom podlaží sa nachádza 

- kmeňová učebňa č. 206 (A) – 61,68 m2 
- 2 sociálne zariadenia (pre chlapcov č. 209 A , pre dievčatá 219 A) – 14,66 m2 
- 1 učiteľské WC (212 A) – 4,46 m2 
- výlevka – 1,51 m2 

 

Kmeňové učebne 
Podlahová plocha 

kmeňovej učebne v m2 
Kapacita – počet detí 

- učebňa č. 206 (A) 61,68 m2 14 

 

Počet umývadiel 
- pre dievčatá 

Počet WC mís 
- pre dievčatá 

Počet umývadiel 
- pre chlapcov 

Počet WC mís 
- pre chlapcov 

Počet umývadiel 
- pre dospelých 

Počet WC mís 
- pre dospelých 

2 2 2 4 1 1 
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Vybavenie učební /tried/ tvoria: 
- stoličky 
- školské lavice a učiteľský stôl 
- úložné priestory 
- skrinkové zostavy 
- šachové stolíky 
- PC stoly 
- počítače/notebooky 
- tlačiarne 
- dataprojektory 
- interaktívne tabule. 

 
Súčasťou vybavenia učební je umývadlo s prívodom studenej a teplej tečúcej vody. 
 
Pre žiakov sú k dispozícii nasledovné hygienické potreby: 
-   tekuté mydlá, papierové utierky, toaletný papier v zariadeniach na osobnú hygienu, 
-   tekuté mydlá a papierové utierky v triedach. 
 
Telovýchovný trakt sa nachádza v pavilóne D. 
Súkromná základná škola bude využívať malú telocvičňu a 1 trávnaté ihrisko, ktoré sa nachádza 
v areáli školy. Organizačné a bezpečnostné predpisy viď Príloha č.3. Uvedené priestory 
bude využívať aj štátna základná škola, pretože sú súčasťou jej vybavenia.   
 
Súčasťami Súkromnej spojenej školy je Súkromný školský klub detí a Súkromné centrum 
voľného času, ktoré zabezpečujú výchovno-vzdelávaciu činnosť a využitie voľného času detí. 
Výchovná práca SŠKD a záujmová činnosť SCVČ organizovaná v rámci záujmových útvarov je 
realizovaná v priestoroch školy s využitím kmeňových učební v pavilóne F a A. 
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Príloha č. 4 
 

Pokyny, upravujúce podmienky Súkromnej spojenej školy  
na obdobie školského roku 2021/2022 pre zákonných zástupcov žiakov 

 
 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

1. Prevádzka SSŠ je v pracovných dňoch v čase od 7.00 hod. do 16.30 hod. 

2. Prevádzka ranného SŠKD je od 7.00 hod. do 7.45 hod. v každom oddelení SŠKD. 

3. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy alebo po každom prerušení 
dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov 
a sviatkov) Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (Príloha č. 1). Rodič môže svojím  
rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencií viac ako 5 
po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky a nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek 
ochorenia zákonný zástupca predkladá „Potvrdenie o chorobe“ vydané všeobecným lekárom pre 
deti a dorast. Riaditeľka školy umožní dochádzku len žiakom z rodín, ktoré nie sú v karanténe a 
neprejavujú príznaky prenosného ochorenia. 

4. Vyučovanie jednotlivých tried 1. - 8. ročníka SZŠ bude realizované podľa schváleného 
rozvrhu hodín.  

5. Výchovná činnosť SŠKD bude realizovaná vychovávateľkami v I. – VI. oddelení SŠKD a v VII. 
oddelení SŠKŽ do 16.30 hod. 

6. Hromadné podujatia mimo povinného výchovno-vzdelávacieho procesu (napr. účelové cvičenia, 
didaktické hry a podobne) sa uskutočňujú bez premiešavania tried.  

7. Do priestorov SSŠ nesmie vstúpiť žiadna osoba s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by 
mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy 
a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, 
sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka).   

8. Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len so súhlasom riaditeľky školy 
a s predložením „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti pre návštevníka“. Pod cudzou 
osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiakov školy.  

9. Zákonný zástupca dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky na 
školský rok 2021/2022, a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
detí a žiakov (§ 152 ods. c) zákona č. 245/2008 Z. z.). 

 

ZELENÁ FÁZA 

1. Po príchode žiaka SSŠ do budovy školy v sprievode zákonného zástupcu alebo inej osoby 
(s ochranným rúškom na tvári) službukonajúca vychovávateľka bude realizovať ranné meranie 
telesnej teploty žiakov bezdotykovým teplomerom vo vymedzenom priestore pavilónu F v čase 
od 7.00 hod. do 8.05 hod.  

1.1 Ak je vstupujúcemu žiakovi do budovy školy nameraná telesná teplota pri prvom meraní 

medzi 37-37,5C, meranie sa zopakuje po 5 minútach pokoja. Ak je pri druhom meraní 

nameraná telesná teplota viac ako 37-37,5C, zopakuje sa ešte raz 3. meranie po ďalších 

piatich minútach. Ak bude stále telesná teplota viac ako 37,2C, nebude žiakovi umožnené 
zúčastniť sa vyučovania. Ak je prítomný pri vstupe do školy zákonný zástupca, žiakovi 
nebude umožnený vstup do budovy školy. Ak nie je pri meraní teploty prítomný zákonný 
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zástupca, žiak si nasadí rúško, bude izolovaný v izolačnej miestnosti a bezodkladne bude 
kontaktovaný zákonný zástupca, ktorý si dieťa bezodkladne vyzdvihne. 

1.2 Ak dieťa počas dňa v domácom prostredí nevykazuje iné známky ochorenia (nielen príznaky 
Covid-19, ale ani iné príznaky), telesná teplota klesla, nie je potrebná ďalšia izolácia, dieťa 
môže ísť na druhý deň opäť do školy, kde sa ráno opäť vykoná meranie telesnej teploty pri 
vstupe do budovy školy. 

1.3 Ak dieťa počas dňa vykazuje v domácom prostredí akékoľvek príznaky ochorenia, zákonný 
zástupca zabezpečuje starostlivosť o dieťa obvyklým spôsobom. Ak ide o ľahké príznaky, 
ktoré dokáže zvládnuť bez pomoci lekára, nechá dieťa doma do ústupu príznakov. Po 
upravení zdravotného stavu prichádza dieťa do školy a pri nástupe predkladá Písomné 
vyhlásenie o bezpríznakovosti podpísané rodičom (ak bola dochádzka žiaka do školy 
prerušená v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni).   

2. Zákonný zástupca sa po príchode do školy zdržiava výhradne vo vymedzenom priestore 
pri vstupe do školy v pavilóne F a nevstupuje do ďalších priestorov školy. Žiakom a ich 
zákonným zástupcom nie je dovolené vstupovať do priestorov školy inými vchodovými 
dverami. Sprevádzajúca osoba žiaka je povinná po príchode a odchode odovzdať a prevziať 
žiaka v čo najkratšom čase a nezdržiavať sa vo vnútorných a vonkajších priestoroch školy. 

3. Žiak po príchode do školy si vydezinfikuje ruky bezdotykovým prístrojom na dezinfekciu rúk 
a odchádza do svojej šatne a triedy. Pedagogický dozor v chodbových priestoroch bude 
zabezpečený vychovávateľkami (podľa schváleného rozpisu) od 7.00 hod. do 8.05 hod. 

4. Žiak si po príchode do triedy umyje ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi 
hygienicko-epidemiologickými nariadeniam a uloží si rezervné rúško zabalené v igelitovom 
vrecúšku (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška) v triede podľa pokynov triednej 
učiteľky, ktorá si žiakov prevezme z ranného SŠKD o 7.45 hod. 

5. Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návšteva toaliet či spoločných priestorov 
budú organizované tak, aby boli minimalizované kontakty medzi skupinami aj jednotlivcami. 

6. Po príchode zákonného zástupcu pre žiaka v popoludňajšom čase platia nasledovné 
pravidlá: 

- zákonný zástupca nevstupuje do priestorov školy po vyučovaní, počas činnosti SŠKD ani po 
skončení činnosti SŠKD, zdržiava sa len vo vymedzenom priestore pavilónu F, 

- službukonajúcemu zamestnancovi školy zákonný zástupca nahlási meno, priezvisko žiaka 
a oddelenie SŠKD a SŠKŽ, z ktorého žiak odchádza, 

- službukonajúci zamestnanec školy informuje vychovávateľku o odchode nahláseného žiaka, 

- žiak odchádza do vymedzeného priestoru pavilónu F.  

7. Žiak odchádza zo školy po vyučovaní alebo v určenom čase bez doprovodu na základe 
písomného súhlasu zákonného zástupcu žiaka. 

8. Zákonný zástupca pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy zodpovedá za 
dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení (nosenie rúšok, dodržiavanie 
odstupov, dezinfekcia rúk). Na ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami 
Úradu verejného zdravotníctva SR a pokynmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 
Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.  

9. Zákonný zástupca každý deň zabezpečí pre svoje dieťa 2 rúška, 2 igelitové vrecúška a papierové 
jednorazové vreckovky.  

9.1 Žiak SSŠ nosí rúško vo všetkých vnútorných priestoroch SSŠ vrátane svojej triedy 
počas výchovno-vzdelávacieho procesu.  
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9.2 Sprevádzajúca osoba žiaka sa vo vyhradenom priestore pri vstupe do školy 
v pavilóne F pohybuje vždy v rúšku. 

10. V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19, bezodkladne o tejto 
situácii informuje príslušného vyučujúceho, vychovávateľku a riaditeľku školy. Povinnosťou 
zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola žiakovi nariadená lekárom 
všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym 
hygienikom. Za týchto podmienok je žiak z vyučovania v škole vylúčený. 

11. Ak sa u žiaka počas dňa prejavia príznaky ochorenia COVID-19, žiak si bezodkladne nasadí 
rúško a bude sa zdržiavať v samostatnej izolačnej miestnosti do príchodu zákonných zástupcov, 
ktorí si ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu ochorenia COVID-19 zákonný 
zástupca informuje všeobecného lekára pre deti a dorast telefonicky. 

12. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 počas 
obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov musia ísť do 
karantény na 14 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. 

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

a) je najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, 
Sputnik V), 

b) je najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson), 

c) je najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania 
podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 alebo 

d) prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami 

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

12.2 V prípade, že žiak alebo zamestnanec spĺňa výnimku z karantény, odporúčame rodičom 
žiakov alebo zamestnancovi, aby o tom informoval školu prostredníctvom formuláru 
„Oznámenie o výnimke z karantény“ (Príloha č. 2). V prípade potvrdeného 
pozitívneho prípadu COVID-19 v škole bude môcť riaditeľka školy bezodkladne požiadať 
osoby, ktoré neprekonali COVID-19 a nie sú zaočkované, aby čo najrýchlejšie opustili 
priestory školy a zároveň uplatniť výnimku na žiakov a zamestnancov, ktorí na ňu majú 
nárok. 

13. Stravovanie žiakov bude zabezpečené v školskej jedálni. Stravu spolu s čistým príborom vydáva 
personál (aj v prípade záujmu o ďalšiu dávku jedla a pitia). Jedlá budú podávané cez výdajný pult 
predeľujúci jedáleň a kuchyňu. Pri príprave jedál a pri vydávaní stravy budú dodržané hygienické 
pravidlá. 

14. Výdaj obedov pre žiakov SSŠ bude realizovaný v čase od 11.50 hod. do 14.15 hod.  

Vychovávateľky budú zabezpečovať nad žiakmi pedagogický dozor v školskej jedálni. 

15. Žiaci SSŠ vstupujú do školskej jedálne a odchádzajú zo školskej jedálne 

a) cez druhý vchod školskej jedálne, 
b) v doprovode vychovávateľky, 
c) s rúškom a dezinfikujú si ruky. 

16. Zákonný zástupca žiaka je povinný oznámiť SSŠ po indikácii všeobecným lekárom pre 
deti a dorast, že je u jeho dieťaťa podozrenie na ochorenie COVID-19. SSŠ postupuje 
podľa pokynov a usmernení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Ipeľská 1 v Košiciach. 

17. Podozrivý žiak nenavštevuje školu a do usmernenia Regionálnym úradom verejného 
zdravotníctva, všeobecným lekárom pred deti a dorast alebo oznámenia výsledkov jeho RT-PCR 
testu, výchovno-vzdelávací proces v škole sa realizuje štandardným spôsobom. 
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18. Na základe výsledku RT-PCR testu podozrivého žiaka, škola ďalej postupuje podľa 
usmernení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 

19. Pri podozrení na ochorenie Covid-19 v prípade zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom 
kontakte so žiakom, SSŠ postupuje podľa pokynov a usmernení Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva, Ipeľská 1 v Košiciach. 

 

ORANŽOVÁ FÁZA 

1. Oranžová fáza nastáva v prípade potvrdenia ochorenia COVID-19 u žiaka alebo 
zamestnanca alebo v prípade nariadenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky. 

2. Riaditeľka školy môže prerušiť vyučovanie v triede alebo vo viacerých triedach (aj 
postupne), v ktorej sa vyskytol žiak alebo zamestnanec pozitívny na COVID-19. Ak sa 
osoba pozitívna na COVID-19 vyskytla v domácnosti žiaka/zamestnanca, v karanténe 
zostáva len žiak/zamestnanec, nie celá trieda. 

3. Žiaci/zamestnanci, ktorí majú výnimku z karantény, pokračujú v prezenčnom výchovno-
vzdelávacom procese. 

 

ČERVENÁ FÁZA 

1. Červená fáza nastáva pri viacerých potvrdených pozitívnych prípadoch na COVID-19 
medzi žiakmi alebo zamestnancami školy, ak ide o epidemický výskyt podľa rozhodnutia 
RÚVZ (priama súvislosť pozitivity s pozitívnymi žiakmi a zamestnancami školy). 

2. RÚVZ môže rozhodnutím obmedziť prevádzku vo viacerých triedach alebo vo všetkých 
triedach, z dôvodu výskytu ohniska nákazy. 

3. V triedach s prerušenou prevádzkou škola zabezpečí dištančné vzdelávanie. 

 

Poznámka: 

Opatrenia v oranžovej a červenej fáze sú uvedené nad rámec zelenej fázy. 

 
V Košiciach dňa 20.08.2021 

 
 
 
 ...................................................... 
 Mgr. Eva Bednáriková 
  riaditeľka školy 
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Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti 
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách 
a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov podľa § 152 písm. c) 
zákona č. 245/2008 Z.z. .o výchove a vzdelávaní, a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko 
prerušenia výučby v triede. 
 

Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka  
Dátum narodenia dieťaťa/žiaka  

Adresa trvalého pobytu dieťaťa/žiaka  
 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka*: .......................................................................................... 
*vypĺňa sa len v prípade neplnoletého dieťaťa/žiaka 

 
Podľa § 144 ods.7 písm. d) zákona č.245/2008 Z.z. vyhlasujem, že: (označte „X“) 
□ dieťa/žiak nemá ani jeden z nasledujúcich príznakov: neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, 

zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, známky ochorenia dýchacích ciest (nádcha, bolesť hrdla, 
strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie), známky ochorenia tráviaceho traktu (bolesť 
brucha, vracanie, hnačka), 

□ regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a 
dorast dieťaťu/žiakovi nenariadil karanténne opatrenie, 

□ dieťa/žiak nebol v priebehu ostatných 7 dní v úzkom kontakte1 s osobou pozitívnou na 
ochorenie COVID-19,2 

□ v prípade ak dieťa/žiak bol za posledných 14 dní v zahraničí: 
a má menej ako 12 rokov: 

□ si spolu s osobami žijúcimi v spoločnej domácnosti po vstupe na územie Slovenskej republiky 
splnili povinnosti domácej izolácie 14 dní, alebo obdržali negatívny výsledok PCR testu po 5-
tom dni domácej izolácie, alebo si uplatňujú status plne zaočkovaných osôb3,. 

a má viac ako 12 rokov: 
□ si po vstupe na územie Slovenskej republiky splnil povinnosť domácej izolácie 14 dní, alebo 

obdržal negatívny výsledok PCR testu po 5-tom dni domácej izolácie, alebo si uplatňuje 
status plne zaočkovanej osôby3. 

Som si vedomý, že v prípade zmeny zdravotného stavu a prejavovania vyššie uvedených príznakov 
ochorenia dieťa/žiak musí zostať doma a nemôže navštevovať školu. Rovnako som si vedomý(á) 
právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa 
dopustil(a) priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. 
 
V ................................. dňa ................... ........................................................................................ 
 podpis  (zákonný zástupca/plnoletý žiak) 

                                                 
1
 úzky kontakt sa štandardne považuje pri osobe, ktorá mala osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút, 

alebo fyzický kontakt s prípadom COVID-19, alebo nechránený priamy kontakt s prípadom COVID-19 v uzavretom prostredí dlhšie ako 15 
minút, alebo činnosť pracovníka prvej línie (zdravotníci, hasiči, policajti a pod.) alebo inej osoby poskytujúcej starostlivosť prípadu COVID-
19 bez použitia odporúčaných osobných ochranných prostriedkov (OOP). Za úzky kontakt sa nepovažuje osoba, ktorá v zmysle definície 
aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR nie je považovaná za úzky kontakt (štandardne osoba plne zaočkovaná alebo osoba, ktorá prekonala 
COVID-19). 

2 pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči, policajti a pod.) sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia svojho dieťaťa/žiaka a k 
nariadeniu karantény. 

3  za plne očkovanú osobu sa považuje osoba: a) najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti 
ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, b) najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky 
proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo c) najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky 
očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od 
prekonania ochorenia COVID-19. 
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Oznámenie o výnimke z karantény 
Oznámenie o výnimke z karantény predkladám za účelom zachovania prezenčnej výučby pri 

zabezpečení bezpečného prostredia v školách a školských zariadeniach vďaka výnimke 

v zmysle § 3 ods. 2 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 239/2021 V. v., ktorou sa 

nariaďujú opatrenia pri ohrozovaní verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na 

ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou 

na ochorenie COVID-19. 
 

Oznámenie o výnimke z karantény vypĺňam za: 

□ seba (plnoletý žiak alebo zamestnanec školy, školského zariadenia) 

□ dieťa/žiaka (zákonný zástupca) 
 

Meno Priezvisko plnoletého žiaka alebo 
zamestnanca školy, školského zariadenia:* 

 

Meno Priezvisko zákonného zástupcu 
dieťaťa/žiaka:* 

 

Meno Priezvisko neplnoletého dieťaťa/žiaka:* 
 

 

Škola/školské zariadenie:* 
 

 

* v tabuľke vyplníte údaje dotknutých osôb. 

V súlade s podmienkami vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 239/2021 V. v. 

informujem, že ______________________________________ spĺňa podmienky výnimky 

z karantény: 
  MENO A PRIEZVISKO 

- je najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 

s dvojdávkovou schémou, alebo 

- je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 

s jednodávkovou, alebo 

- je najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola 

prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania 

ochorenia COVID-19, alebo 

- prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, a nevyskytujú sa u nej 

klinické príznaky ochorenia. 

Ak ide o dieťa/žiaka, môže škola alebo školské zariadenie spracúvať osobné údaje z tohto vyplneného formulára 

na základe § 11 ods. 6 písm. a) bod 7. zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účel zabezpečenia ochrany zdravia 

detí a žiakov a bezpečného a hygienicky vyhovujúceho prostredia. 

Ak ide o zamestnanca školy môže škola alebo školské zariadenie spracúvať osobné údaje z tohto vyplneného 

formulára na základe čl.6 ods.1 písm. e) a čl.9 ods.2 písm. c), g), i) smernice GDPR v rozsahu tu uvedenom, na 

účel zabezpečenia  ochrany zdravia detí a žiakov a bezpečného a hygienicky vyhovujúceho prostredia. 

 

 

Dňa .......................... v .............................. .................................................... 

 Podpis 

 (zákonný zástupca/plnoletý žiak/zamestnanec) 

 


