
Usmernenie v súvislosti s ochorením COVID – 19 

platné od 25.1.2022 

 

V prípade pozitívneho výsledku domáceho Ag samotestovania 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 samotestu, 

 riaditeľ školy nahlasuje  pozitívneho žiaka RÚVZ, 

 žiaci  II. stupňa - stravníci, sa budú  z obedov odhlasovať a prihlasovať sami, 

 škola automaticky odhlasuje žiakov I. stupňa zo stravy.  

Pri nástupe do školy (po ukončení karantény, ktorá môže mať rozdielnu dĺžku, podľa výsledku 

RT-PCR testov) je povinnosťou rodiča prihlásiť svoje dieťa opäť na stravu. 

 Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok samotestu, ostáva doma, aby sa zamedzilo šíreniu 

ochorenia COVID19 v škole – nemôže ísť do školy, okrem tých žiakov, ktorí majú výnimku  

z karantény. 

Vyučovanie sa preruší len v jednotlivých triedach, nie v celej škole. 

Ak sa v triede vyskytne žiak pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy do 5-dňovej 

karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). 

 Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou  

na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov 

ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény. 

O ukončení karantény rozhoduje všeobecný lekár pre deti a dorast. 

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 detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu 

dohliada a rozhoduje o jej ukončení. 

 

 



 

Usmernenie v súvislosti s ochorením COVID – 19  

 aktualizovaný k 4.2.2022 

 

V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestu môže rodič po ukončení domácej izolácie 

svojho dieťaťa predložiť škole, školskému zariadeniu a pri mimovyučovacích aktivitách „Čestné 

vyhlásenie o pozitivite Ag samotestu na ochorenie COVID-19 a o absolvovaní izolácie“       (Príloha 

č. 4a). Na základe tohto čestného vyhlásenia bude mať žiak výnimku z karantény iba v škole,              

v školskom zariadení a pri mimovyučovacích aktivitách v prípade, že príde do úzkeho kontaktu      

s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19. 

Pokiaľ bol žiak v izolácii na základe pozitívneho výsledku Ag samotestu, dôrazne 

odporúčame pri návrate  do školy (večer alebo ráno pred nástupom) absolvovanie Ag samotestu, 

aby sa minimalizovalo riziko prenosu nákazy na pôdu školy. Žiak nastupuje do školy iba v prípade 

negatívneho výsledku Ag samotestu. 

Pri návrate do školy sa nevyžaduje potvrdenie o ukončení izolácie od lekára, rodič predloží 

iba „Písomné  vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (Príloha č. 1). 

V prípade, že žiak neprejavuje príznaky ochorenia počas celého trvania karantény, rodič nemusí 

kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. 

 V prípade výskytu klinických príznakov počas karantény rodič telefonicky alebo e-mailom 

kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že sa rodič nedokáže skontaktovať 

so všeobecným lekárom svojho dieťaťa, postupuje podľa manuálov zverejnených na webovej 

stránke: https://pediatridetom.sk/.  

https://pediatridetom.sk/

