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SMERNICA RIADITEĽKY ŠKOLY č. 03/2021
USMERNENIE K OTVÁRANIU/ZATVÁRANIU SZUŠ
od 08. 03. 2021
I.
Všeobecné nariadenia
1. Smernica slúži na rýchle orientovanie sa pri zabezpečovaní prezenčného a dištančného vzdelávania
SZUŠ podľa podmienok, určených v rozhodnutí Pandemickej komisie Vlády SR, Ústredného
krízového štábu, a v uzneseniach Vlády SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, v rozhodnutí
ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU, vydaného
Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území
Slovenskej republiky.
2. Smernica je vypracovaná na základe:
a) Manuálu Ministerstva školstva SR: „Návrat do škôl“, ktorý bol aktualizovaný k 8. 3. 2021,
b) Rozhodnutia ministra z 5. februára 2021 s účinnosťou od 8. februára 2021, doplnené o rozhodnutie
ministra z 2. marca 2021, ktoré umožňuje obnoviť prezenčnú formu vzdelávania, ak to
prevádzkové podmienky umožňujú,
c) Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:1 -A1810 z 5. f ebruára
2021 doplnené o Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:2 A1810 z 2. marca 2021, ktoré je vydané v súlade s opatreniami na celonárodnej úrovni v zmysle
COVID AUTOMATU, ako aj v súlade s aktuálne platným uznesením vlády SR č. 123/2021 z 28.
februára 2021 a uznesením vlády 122/2021 z 28. februára 2021.
II.
Obnovené prezenčné vzdelávanie podľa rozhodnutia ministra školstva
1. Rozhodnutie ministra školstva z 5. februára 2021 s účinnosťou od 8. februára 2021, doplnené o
rozhodnutie ministra z 2. marca umožňuje obnoviť prezenčnú formu vzdelávania, ak to
prevádzkové podmienky umožňujú v základných umeleckých školách, ale iba individuálne
vyučovanie pre žiakov vo veku žiaka prvého stupňa základnej školy okrem vyučovania
predmetov spev a hra na dychový nástroj.
2. Na SZUŠ sa môžu uskutočniť tieto formy vzdelávania, ak to prevádzkové podmienky školy umožňujú:
a) Dištančná forma vzdelávania – skupinová výučba, spev a dychové nástroje pre všetkých žiakov
b) Individuálna výučba (okrem spevu a dychových nástrojov) pre žiakov vo veku 1. stupňa ZŠ)
3. Ak sa na škole neobnoví prezenčná forma vzdelávania, tak naďalej musí škola poskytovať dištančnú
formu vzdelávania vo všetkých predmetoch a odboroch,
4. Ak sa na škole neobnoví školské vyučovanie, zostáva naďalej mimoriadne prerušené a pokračuje
dištančné vzdelávanie a rovnako zostáva aj mimoriadne prerušená prevádzka školy a jej elokovaných
pracovísk, ktorých prevádzka sa neobnovuje.
5. Povolenie prezenčnej výučby vo formáte 5 žiakov na 1 učiteľa sa vzťahuje iba na 2. stupeň základných
škôl.
III.
Podmienky pre obnovenie prezenčného vzdelávania
1. Podmienkou prezenčnej výučby na škole je povinné testovanie:
a) aspoň jedného zákonného zástupcu, rodiča dieťaťa alebo žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej
domácnosti
b) plnoletého žiaka
c) každého učiteľa, ktorý vyučuje prezenčne alebo sa zdržiava v priestoroch školy
d) nepedagogického zamestnanca
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2. Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov.
3. Písomný súhlas zákonného zástupcu, rodiča neplnoletého žiaka, súhlas plnoletého žiaka, že
súhlasí s prezenčnou formou výučby.
4. Ak zákonný zástupca, rodič neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak nesúhlasí s prezenčnou formou
výučby, tak sa výučba žiaka na škole bude naďalej uskutočňovať dištančnou formou.
5. Pokiaľ škola nenaplní podmienky otvorenia prezenčnej výučby, pokračuje v dištančnej forme. Tak isto
pokračuje v dištančnej forme vtedy, ak výsledky testovania neumožnia spustiť prezenčnú výučbu,
napr. vysoký počet infikovaných zamestnancov alebo vysoký počet infikovaných zákonných zástupcov
či žiakov.

6. Ak RÚVZ vydá odporúčanie neobnoviť prezenčnú formu vzdelávania, tak takéto odporúčanie nie
je prekážkou pre obnovenie prezenčnej výučby v žiadnom okrese v Slovenskej republike z dôvodu,že:
a) škola sa riadi COVID AUTOMATOM, ktorý aj v prípade čierneho okresu povoľuje isté formy
prezenčnej výučby, za predpokladu splnenia stanovených podmienok.
7. Ak RÚVZ vydá odporúčanie neobnoviť prezenčnú formu vzdelávania , tak riaditeľ školy môže
prihliadať na odporúčanie RÚVZ neobnoviť prezenčnú formu vzdelávania, a v tomto prípade je
škola zavretá na základe rozhodnutia riaditeľa školy so súhlasom zriaďovateľa, z dôvodu
splnomocnenia riaditeľa školy vyplývajúceho z rozhodnutia ministra školstva č. 2020/15801:1-A1800
z 28. augusta 2020.
8. V čiernom okrese môže byť prerušené školské vyučovanie prezenčnou formou vzdelávania na základe
rozhodnutia RÚVZ vo forme vyhlášky zverejnenej vo Vestníku vlády. Vydané rozhodnutie RÚVZ je
záväzné, odporúčanie RÚVZ nie.
9. Riaditeľ školy môže poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried voľno viac ako
päť dní so súhlasom zriaďovateľa v období školského vyučovania z dôvodu podozrenia na výskyt
ochorenia COVID19.
10. Prechádzanie medzi okresmi je možné za účelom návštevy školy za predpokladu, že sú splnené
podmienky preukázania sa negatívnym výsledkom testu určenej osoby a písomným potvrdením
o dochádzaní do zamestnania alebo o prezenčnej výučbe žiaka alebo zamestnanca.
IV.
Testovanie a kontrola testov
1. Platnosť testov pre IV. stupeň varovania (okres v čiernej farbe) je 7 dní podľa celoštátneho
COVID AUTOMATu.
2. Zamestnanci školy, minimálne jeden zákonný zástupca, rodič žijúci v spoločnej domácnosti s
neplnoletým žiakom alebo plnoletý žiak, u ktorých je test vyžadovaný, sú povinní:
a) preukázať negatívny výsledok antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na
ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní
b) preukázať negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní
c) doklad o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starší ako tri mesiace,
d) doklad , že boli zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto
očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu
osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.
3. Riaditeľ školy alebo ním poverený zamestnanec overuje splnenie podmienky negatívneho výsledku
testu hlavne prostredníctvom príslušného čestného vyhlásenia predloženého od zamestnancov,
zákonných zástupcov a plnoletých žiakov, ktorého prílohou je aj kópia negatívneho testu na
COVID-19.
4. Prevádzkovateľ školy je oprávnený overovať splnenie podmienky formou požadovania
predloženia čestného prehlásenia a potvrdenia o výsledku testu na COVID-19. Prehľad čestných
prehlásení pre zákonných zástupcov, žiakov, zamestnancov sú prílohou tejto smernice.
5. Pri prezenčnej forme vzdelávania a pri povolenej prevádzke sa riadi škola podľa
a) manuálu MŠ SR „Návrat do škôl“ (aktualizovaný 8. 3. 2021),
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b) „Covid – školského semaforu“ (zelená, oranžová, červená fáza) tzn. manuálov pre jednotlivé
typy škôl, ktoré sú zverejnené na stránkach MŠVVaŠ SR v Aktuálnych témach v položke Manuál
opatrení pre školy a školské zariadenia,
c) platných uznesení Vlády SR, rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu,
vyhláškami ÚVZ SR,
d) celoštátneho COVID AUTOMATU vydaný Ministerstvom zdravotníctva SR, ktorý je v platnosti od
8. februára 2021. Má celoštátny charakter. Podľa COVID AUTOMATU v závislosti od aktuálnej
epidemiologickej situácie sa celá SR zaraďuje do jednotlivých stupňov ostražitosti alebo varovania, na ktoré
sú naviazané jednotlivé opatrenia. Celý dokument COVID AUTOMAT Alert systém pre monitorovanie
vývoja epidémie a prijímanie protiepidemiologických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARSCoV-2
(Covid-19), je dostupný na stránkach MZ SR online: https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-spravaCOVID-19 a epidemiologický stav na mape Slovenskej republiky je zobrazený na stránke MZ SR:
https://korona.gov.sk/koronavirus-na-slovensku-v-cislach/.

e) rozhodnutia RÚVZ vo forme vyhlášky zverejnenej vo Vestníku vlády, ktoré je záväzné alebo
podľa odporúčania RÚVZ, ktoré záväzné nie je. RÚVZ môže rozhodnúť o ďalších, avšak len
prísnejších opatreniach s vplyvom na priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu v školách v danom
regióne, ktorého sa tieto opatrenia týkajú. COVID AUTOMAT dostupný na:
https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/02/covid_automat_2_2_2021.pdf
6. Testovanie v roku 2021 sa uskutočňuje:
a) po vyhlásení celoplošného/skríningového testovania zabezpečovaného Vládou SR z dôvodu
rizikovosti na celonárodnej úrovni,
b) po vyhlásení regionálneho testovania, ak regionálne, resp. rizikové indikátory dosahujú
stanovený limit,
c) pri podozrení resp. potvrdení ochorenia COVID-19 v škole v zmysle „Covid školského
semaforu,“
d) ako pravidelné testovanie, ktoré je odporúčané pre všetkých zamestnancov škôl a školských
zariadení.
V.
Zákonný zástupca, plnoletý žiak
1. Ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie, tak z tohto dôvodu jeho dieťa sa nebude
zúčastňovať prezenčného vyučovania. V tomto prípade:
a) škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,
b) zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho
dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo
formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu
5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie školskej dochádzky.
c) ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič
nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1.b), tak žiak môže byť komisionálne preskúšaný z
učiva daného ročníka,
d) zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.
2. Ak plnoletý žiak neabsolvuje testovanie, tak z tohto dôvodu sa nebude zúčastňovať prezenčného
vyučovania. V tomto prípade:
a) škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,
b) Plnoletý žiak je povinný zabezpečiť do 5 dní kontakt so školou, t.j. so svojím triednym učiteľom ktorému
oznámi, že neabsolvoval testovanie. Škola poskytne plnoletým žiakom, ktorí neabsolvovali testovanie,
dištančné vzdelávanie iba v prípade, keď má na to kapacity popri prezenčnom vyučovaní.

c) ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a plnoletý žiak
nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2.b), tak žiak môže byť komisionálne preskúšaný z
učiva daného ročníka,
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3. Žiaci môžu byť komisionálne preskúšaní, pokiaľ sa nezapájajú do procesu alebo učiteľ nemá dostatok
podkladov pre hodnotenia žiaka. Je to však iba možnosť, záleží na individuálnom posúdení správania a aktivity
každého žiaka, najmä jeho iniciatívy a snahy, súčinnosti a spolupráce s učiteľom a so školou.

V.
Zamestnanci školy
1. Ak zamestnanec školy sa nezúčastní zo subjektívnych dôvodov testovania a nevzťahuje sa na neho
výnimka z testovania, má zamestnávateľ nasledujúce možnosti:
a) môže sa dohodnúť s pedagogickým zamestnancom, že bude zapojený do dištančného vzdelávania
žiakov, ak ho škola uskutočňuje a zamestnávateľ ho potrebuje na jeho realizáciu,
b) môže sa dohodnúť s nepedagogickým zamestnancom na práci z domu, pokiaľ to povaha jeho práce
umožňuje (napr. ekonómka školy),
c) môže sa dohodnúť so zamestnancom na čerpaní dovolenky (§ 111 ods. 1 Zákonníka práce),
d) môže sa dohodnúť so zamestnancom na čerpaní pracovného voľna bez náhrady mzdy (tzv.
prekážka v práci na strane zamestnanca) podľa § 141 ods. 3 písm. c) Zák onníka práce,
III.
Všeobecné ustanovenia
1. Od 8. 2. 2021 majú školy opäť povinnosť hlásiť zatvárania a otvárania škôl/tried na ministerstvo
školstva (tak ako na jeseň 2020). Link na nahlasovanie je https://covid2021.iedu.sk.
2. Materiály dostupné na internete:
a) Manuál:
„Návrat
do
škôl“
aktualizovaný
08.
03.
2021
dostupný
na:
https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/navrat-do-skol-2021
b) Usmernenie pre riaditeľov a zriaďovateľov k otváraniu/ zatváraniu škôl dostupný na:
https://www.minedu.sk/usmernenie-pre-riaditelov-a-zriadovatelov-k-otvaraniuzatvaraniu-skol-242-2021/
c) Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:1 -A1810 z 5. f ebruára
2021 dostupné na: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-8-2-2021/
d) Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:2 -A1810 z 2. marca
2021 dostupné na: https://www.minedu.sk/data/att/18916.pdf
e) Celoštátny COVID AUTOMAT dostupný na:
https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/02/covid_automat_2_2_2021.pdf
f) Uznesenie vlády SR č. 123/2021 z 28. februára 2021 dostupné na:
https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19092/1
g) Vyhláška ÚVZ SR č. 47/2021 dostupná na:
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/ciastka_19_202
1.pdf
3. Odporúčané webové stránky:
https://ucimenadialku.sk/
https://www.minedu.sk/rozhodnutia-a-usmernenia-v-case-covid-19/
4. Účinnosť Smernice riaditeľky školy č. 01/2021 z dňa 11. januára 2021 zostáva nezmenená.
5. Účinnosť stráca Smernica riaditeľky školy č. 02/2021 z dňa 05. februára 2021
6. Smernica riaditeľky školy č. 03/2021 nadobúda účinnosť dňom 12. marca 2021.

V Hliníku nad Hronom, 12. marca 2021

PhDr. Tatiana Ladiverová
riaditeľka školy
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Prílohy:
1. Čestné prehlásenie zákonného zástupcu, rodiča žiaka
2. Čestné prehlásenie o zdraví neplnoletého žiaka
3. Čestné prehlásenie plnoletého žiaka
4. Čestné prehlásenie zamestnanca
5. Potvrdenie o dochádzaní do zamestnania pre zamestnanca
6. Potvrdenie o prezenčnej výučbe žiaka
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