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     Cieľom manuálu Školský semafor je udržať bezpečné prostredie v materskej škole po dobu 

trvania pandémie ochorenia COVID-19. Stanovuje základné prevádzkové podmienky 

materskej školy vrátane špecifík dodržiavania opatrení a odporúčaní v školskom prostredí. 

 

1. Školský semafor 

     Školský semafor je koncipovaný ako výstražný systém zohľadňujúci aktuálnu 

epidemiologickú situáciu v materskej škole, zadefinovaný v troch úrovniach – zelenej, 

oranžovej a červenej. 

     Podľa Školského semaforu sa nebudú zatvárať školy, bude sa prerušovať len 

vyučovanie v triedach. 

  zelená fáza predstavuje stav, kedy v materskej škole: 

- nie je žiadna osoba pozitívna na ochorenie COVID-19, 

- je 1 alebo viac osôb v karanténe, lebo mimo školy prišli do kontaktu s osobou 

pozitívnou na COVID-19. 

Výchovno-vzdelávacia činnosť (ďalej len VVČ) sa uskutočňuje bez obmedzenia, 

za prísnych protiepidemických opatrení. 

  oranžová fáza predstavuje stav, kedy v materskej škole: 

- je 1 osoba pozitívna na COVID-19, 



- ak sa osoba pozitívna na COVID-19 vyskytne v domácnosti dieťaťa/zamestnanca, 

v karanténe zostáva len dieťa/zamestnanec, nie celá trieda. 

Zriaďovateľ môže prerušiť VVČ v triede alebo vo viacerých triedach (aj 

postupne), v ktorej sa vyskytlo dieťa alebo zamestnanec pozitívny na COVID-19.  

 červená fáza nastáva v materskej škole: 

- pri viacerých potvrdených pozitívnych prípadoch na COVID-19, ak ide 

o epidemický výskyt podľa rozhodnutia RÚVZ. 

RÚVZ môže rozhodnutím obmedziť prevádzku vo viacerých triedach alebo vo 

všetkých triedach z dôvodu výskytu ohniska nákazy. 

 

2. Všeobecné opatrenia kvôli prevencii COVID-19 

 

2.1 Základné prevádzkové pokyny 

 Pri ceste do/z materskej školy sa dieťa/zamestnanec riadi aktuálnymi 

opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ Martin. 

 Vstup cudzím osobám do priestorov materskej školy je možný len s výnimkou, 

potvrdenou riaditeľkou školy a „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ 

danej osoby (Príloha č.1). 

 Materská škola zverejní oznam podmienok vstupu do školy na vchodových 

dverách a webovom sídle školy (Príloha č.3). 

 Materská škola v súčinnosti so zriaďovateľom a v rámci možností zabezpečí 

dostatok dezinfekčných prostriedkov na osobnú hygienu a dezinfekciu, osobné 

ochranné prostriedky, primerané množstvo bezdotykových teplomerov, mydlo 

a papierové utierky. 

 Textilné uteráky na nepoužívajú z dôvodu zvýšeného šírenia ochorenia 

COVID-19. 

 Najmenej 1x denne sa vykonáva dôkladné čistenie všetkých miestností, 

v ktorý sa deti/zamestnanci nachádzajú. 

 Min. 2x denne a podľa potreby sa vykonáva dezinfekcia dotykových plôch, 

ostatných povrchov a predmetov, ktorý používa väčší počet ľudí (napr. kľučky 

dverí, madlá na zábradliach). 

 Min. 3x denne a podľa potreby sa vykonáva upratovanie a dezinfekcia 

toaliet. 

 Na komunikáciu externých osôb s materskou školou sa využíva dištančný 

spôsob komunikácie (písomne, e-mail, telefonicky a pod.). 

 Rodičovské schôdze sa vykonávajú dištančnou formou, príp. za priaznivých 

okolností v zelenej fáze v každej triede osobitne. 

 Pri vstupe do budovy si každá osoba dezinfikuje ruky, používa rúško. 



 Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických 

opatrení pri príchode a odchode z materskej školy/ nosí rúško, dodržiava 

odstupy, dezinfikuje si ruky/. 

 Osoby, nachádzajúce sa v objekte materskej školy a v priestoroch školského 

dvora, sa riadia aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami 

(ROR - rúško, odstup, ruky), nezdržiavajú sa pri odchode z materskej 

školy v priestoroch školského dvora (nepoužívajú kolotoče, hojdačky, 

pieskovisko a pod.), dodržiavajú rozostupy. 

 Materská škola povinne vykonáva ranný filter. 

 Deti do 6 rokov a deti v materskej škole majú výnimku z povinnosti nosiť 

rúško. 

 Materská škola v spolupráci s rodinnými príslušníkmi upozorňuje dieťa na 

potrebu dodržiavania hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní a na 

potrebu pravidelného umývania rúk. 

 Deti si neumývajú zuby. 

 V miestnostiach, v ktorých sa zdržujú osoby, je zabezpečené časté 

a intenzívne vetranie. 

 Obsah a forma všetkých vzdelávacích a záujmových činností sa volia tak, aby 

boli zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia. 

 Hromadné podujatia detí sa neuskutočňujú alebo sa uskutočňujú bez 

premiešavania tried. 

 Minimalizuje sa miešanie detí/zamestnancov a striedanie miestností. 

 Materská škola má zriadenú izolačnú miestnosť s priamym vetraním pre 

umiestnenie osoby s príznakmi ochorenia COVID-19 alebo iného infekčného 

ochorenia. Po opustení miestnosti osobou s príznakmi infekčného ochorenia je 

miestnosť dôkladne vydezinfikovaná a vyvetraná. 

 

2.2 Úzky kontakt  

 

Úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na COVID-19, ak pri tomto 

kontakte: 

 boli osoby v priamom fyzickom kontakte, 

 boli osoby od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút, 

 osoby boli v interiérovom alebo inak uzavretom priestore dlhšie ako 15 minút, 

 osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 minút alebo 

 osoby nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie 

kašľala alebo inak šírila infekčné výlučky. 

     Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na 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. 



2.3 Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, Potvrdenie o chorobe a Oznámenie 

o výnimke z karantény 

 

 Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (Príloha č.1) 

- predkladá rodič pri nástupe dieťaťa do materskej školy a 

- po každom prerušení dochádzky do materskej školy v trvaní 3 a viac po 

sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov), 

- v prípade, že rodič nepredloží Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, sa 

dieťa považuje za príznakové, 

- ak rodič zabudne vyhlásenie doma, môže tlačivo vypísať priamo 

v materskej škole, poslať scan Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti e-

mailom, alebo kontaktovať lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej 

usmerňovať. 

 

 Potvrdenie o chorobe od všeobecného lekára pre deti a dorast 

- predkladá rodič pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní 

z dôvodu ochorenia. 

      Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa na 5 po sebe idúcich vyučovacích 

dní. Podozrenie zo zneužívania ospravedlňovania dochádzky dieťaťa, pre ktoré je 

predprimárne vzdelávanie povinné, preskúmava na podnet školy príslušný úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny. 

 Oznámenie o výnimke z karantény (Príloha č. 2) 

 predkladá rodič na základe dobrovoľného rozhodnutia. 

     Rodič sa môže dobrovoľne rozhodnúť informovať školu o tom, že jeho dieťa spĺňa 

podmienky výnimky z karantény, a to predložením tlačiva „Oznámenie o výnimke 

z karantény.“  

     Ak sa v triede vyskytne dieťa alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu 

deti a zamestnanci z triedy do 14-dňovej karantény okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku 

z karantény – to sú osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na 

základe výsledku PCR testu, Ag testu, testu na protilátky) a plne zaočkované osoby alebo 

osoby zaočkované 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 a nevyskytujú 

sa u nich klinické príznaky ochorenia COVID-19.  Ak dieťa za posledných 180 dní prekonalo 

ochorenie COVID-19, rodič môže vypísať tlačivo „Oznámenie o výnimke z karantény“. 

V prípade potvrdeného pozitívneho prípadu COVID-19 v škole môže riaditeľka bezodkladne 

požiadať osoby, ktoré neprekonali COVID-19 a nie sú zaočkované, aby čo najrýchlejšie 

opustili priestory školy a zároveň uplatniť výnimku na osoby, ktoré majú na ňu nárok. Tieto 

osoby potom, ako prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívne testovanou na COVID-19 do 

karantény nepôjdu. 

 

 



2.4 Stravovanie 

 

 Stravovanie prebieha v školskej jedálni po skupinách. / 1. a 2. trieda, 3. a 4. 

trieda, 5. a 6. trieda / podľa stanoveného harmonogramu. 

 Pri výdaji obedov pomáhajú pedagogickí zamestnanci, nepedagogickí personál 

- p. upratovačky. Použité riady pomáhajú odnášať pedagogickí  

a nepedagogickí zamestnanci- p. upratovačky.  

 Pokiaľ sa stravovanie v školskej jedálni zabezpečuje v sprievode 

pedagogických zamestnancov, tak s dokladaním jedál, nápojov a príborov , 

odnášaním použitého riadu vypomáha sprevádzajúci pedagogický zamestnanec 

v rámci výchovy a vzdelávania k stravovacím návykom / desiata, obed, 

olovrant/ a nepedagogickí zamestnanci, p. upratovačky vypomáhajú pri obede. 

 Výdaj jedál pre cudzích stravníkov sa uskutočňuje výdajným okienkom 

v hospodárskej budove, bez možnosti konzumácie jedla v priestoroch jedálne 

pre cudzích stravníkov. 

 Pokrmy či balíčky vydáva personál vrátane čistých príborov. Deti si jedlo 

a pitie sami nedokladajú a neberú si ani príbory. 

 Pri príprave a vydávaní jedál je nutné dodržiavať hygienické pravidlá 

zvýšenou mierou. 

 Výdaj jedla je potrebné uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy, inak môže 

dôjsť k jeho znehodnoteniu. 

 

2.5 Povinnosti rodiča 

 

 Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri 

príchode a odchode dieťaťa z materskej školy (dodržiavanie odstupov, 

dezinfekcia rúk).  

 Rodič zabezpečí pre dieťa každý deň papierové jednorazové vreckovky. 

 Rodič dodržiava pokyny riaditeľky materskej školy, ktoré upravujú 

podmienky na šk. rok 2021/2022 a rešpektuje opatrenia na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia detí. 

 Rodič predkladá pri prvom nástupe do materskej školy a po každom prerušení 

dochádzky do materskej školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) Písomné vyhlásenie 

o bezpríznakovosti (Príloha č.1). 

 Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa na 5 po sebe idúcich 

vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní 

z dôvodu ochorenia musí predložiť Potvrdenie o chorobe od všeobecného 

lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú 

neprítomnosť (u detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné). 

 V prípade, že je u dieťaťa podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte 

s osobou pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii 

informuje triednu učiteľku alebo riaditeľku školy, aby mohli prijať sprísnené 



hygienicko-epidemiologické opatrenia (častejšie vetranie a dezinfekcia, 

častejšia kontrola dodržiavania protiepidemických opatrení zo strany detí, 

minimalizovanie premiešavania detí z triedy s ostatnými triedami atď.). 

 Povinnosťou rodiča je bezodkladné nahlásenie karantény materskej škole, ak 

bola dieťaťu nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo RÚVZ 

Martin. Za týchto podmienok nemôže dieťa navštevovať materskú školu. 

 V prípade, že je u dieťaťa potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič 

bezodkladne o tejto situácii informuje triednu učiteľku alebo riaditeľku školy, 

aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty dieťaťa za 2 dni pred 

jeho testovaním. 

 

2.6 Postup pri náhrade mzdy v súvislosti s ochorením COVID-19 

 

 Rodič má právo na ošetrovné (OČR), ak zriaďovateľ alebo RÚVZ Martin 

rozhodol o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu v triede dieťaťa do 

11 rokov alebo ak dieťa vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe 

potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast. 

 Ak rodič nechá dieťa doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok 

na OČR mu nevzniká. V prípade potreby zabezpečenia starostlivosti 

o dieťa tak rodič môže čerpať dovolenku alebo sa dohodnúť so 

zamestnávateľom na práci z domu (home office). 

 

 

3. Zelená fáza 

predstavuje stav, kedy v materskej škole: 

 nie je žiadna osoba s podozrením na ochorenie COVID-19 (t.j. žiadna osoba na 

škole nebola úzkym kontaktom osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19), 

 je 1 alebo viac osôb podozrivých na ochorenie COVID-19 (t.j. 1 alebo viac osôb sú 

v karanténe, lebo mimo materskej školy prišli do kontaktu s osobou pozitívnou 

na ochorenie COVID-19). 

     Osobu s podozrením na ochorenie COVID-19 (tzn. bola úzkym kontaktom osoby 

pozitívnej na ochorenie COVID-19) môže určiť jedine RÚVZ alebo všeobecný lekár 

a následne musí byť táto skutočnosť oznámená škole zo strany osoby s podozrením na 

ochorenie COVID-19 (alebo jej rodičia). 

 

     Postup materskej školy v prípade podozrenia na ochorenie COVID-19: 

 Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom 

ochorenia COVID-19 nesmie vstúpiť do priestorov školy. 



 Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov ochorenia COVID-

19, je nutné umiestniť ho do izolačnej miestnosti a kontaktovať rodiča, ktorý ho 

bezodkladne vyzdvihne. 

 Ak sa u zamestnanca školy objavia príznaky ochorenia COVID-19 v priebehu jeho 

pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľku materskej školy a opustí 

školu v najkratšom možnom čase. 

Pri podozrení na ochorenie COVID-19 v prípade dieťaťa 

 Dieťa s podozrením na ochorenie COVID-19 (bolo v úzkom kontakte s osobou 

pozitívnou na COVID-19 mimo školy) nenavštevuje školu 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. 

 Dieťaťu je doporučené absolvovanie RT-PCR testu.  

 V prípade negatívneho výsledku rodič informuje školu a dieťa pokračuje v 14 

dňovej karanténe (VVČ pokračuje štandardným spôsobom).  

 V prípade pozitívneho výsledku dieťa pokračuje v izolácii a škola prechádza do 

oranžovej fázy školského semaforu. 

 V prípade neabsolvovania RT-PCR testu dieťa absolvuje 14 dňovú karanténu. 

Pri podozrením na ochorenie v prípade zamestnanca 

 Zamestnanec s podozrením na ochorenie COVID-19 nechodí do práce. 

 Po absolvovaní RT-PCR testu v prípade negatívneho výsledku informuje 

zamestnávateľa a VVČ pokračuje štandardným spôsobom. 

 Po absolvovaní RT-PCR testu v prípade pozitívneho výsledku informuje 

zamestnávateľa a škola prechádza do oranžovej fázy školského semaforu. 

 V prípade neabsolvovania RT-PCR testu nastupuje do karantény podľa aktuálne 

platnej vyhlášky ÚVZ SR a o ukončení karantény rozhoduje jeho všeobecný lekár. 

Prevádzkové odporúčania v zelenej fáze 

 Telesnú a športovú výchovu organizuje materská škola v prípade priaznivých 

klimatických podmienok v exteriéri (školský dvor, okolie školy, park), v interiéri bez 

premiešavania tried. 

 Materská škola neplánuje pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie, saunovanie 

a športové výcviky. 

 Krúžkovú činnosť realizuje bez premiešavania tried, príp. s minimalizovaním 

premiešavania tried. 

 

 

4. Oranžová fáza 

predstavuje stav, kedy je v materskej škole min. 1 potvrdený prípad na ochorenie 

COVID-19. 



 V prípade, ak je osoba potvrdená na ochorenie COVID-19, bezodkladne oznámi 

túto skutočnosť všetkým osobám, s ktorými bola v úzkom kontakte v období 2 dní 

predchádzajúcich dňu testovania na ochorenie COVID-19 a škole. Deti/zamestnanci, 

u ktorých bolo potvrdené ochorenie COVID-19, prerušia dochádzku do 

školy/zamestnania. 

 Osobám v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou sa neumožní dochádzka do 

školy. 

 Pozitívne testovaná osoba a úzke kontakty, u ktorých sa prejavili príznaky 

ochorenia COVID-19 počas izolácie/karantény postupuje podľa usmernenia 

všeobecného lekára alebo RÚVZ. 

 Zriaďovateľ nemôže zavrieť školu ako celok, môže preventívne prerušiť VVČ 

v triede alebo viacerých triedach, v ktorej sa vyskytla osoba pozitívna na COVID-19 

počas obdobia 2 dní pred jej testovaním. 

 Ak sa v triede vyskytne dieťa alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, 

idú deti z triedy do 14 dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku 

z karantény). 

 Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti dieťaťa, 

zostáva v karanténe len toto dieťa. Jeho trieda pokračuje vo VVČ. 

 Pokiaľ rodič pošle do školy dieťa, ktoré má byť v karanténe, dopúšťa sa 

priestupku. 

 Ak je osoba v domácnosti dieťaťa v karanténe (je úzky kontakt inej pozitívnej osoby), 

dieťa môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u osoby nepotvrdí ochorenie 

COVID-19. 

 Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu dieťaťa všeobecnému lekárovi pre deti 

a dorast, ktorý na jeho karanténu dohliada. 

 VVČ prebieha štandardným spôsobom, okrem tried, v ktorých bola prerušená VVČ. 

 Osoby, u ktorých bolo potvrdené ochorenie COVID-19 idú do domácej izolácie. 

 Osoby, ktoré boli označené ako úzke kontakty, idú do karantény (okrem výnimiek 

podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR. 

 Domácu izoláciu/karanténu nie je možné predčasne ukončiť po obdržaní 

negatívneho výsledku RT-PCR testu. 

 

Prevádzkové odporúčania v oranžovej fáze 

 Telesnú a športovú výchovu organizuje materská škola v prípade priaznivých 

klimatických podmienok v exteriéri (školský dvor, okolie školy, park), v interiéri bez 

premiešavania tried. 

 Materská škola neplánuje pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie, saunovanie 

a športové výcviky. 

 Krúžkovú činnosť realizuje bez premiešavania tried, príp. s minimalizovaním 

premiešavania tried 



  

5. Červená fáza 

nastáva pri viacerých potvrdených pozitívnych prípadoch COVID-19 ak ide 

o epidemický výskyt (t.j. k šíreniu  ochorenia COVID-19 dochádza preukázateľne 

medzi deťmi a učiteľkami v materskej škole) a po nariadení RÚVZ Martin. 

 Červenú fázu oznamuje RÚVZ Martin. 

 Na základe posúdenia môže obmedziť prevádzku vo viacerých triedach. 

 Pri zvlášť závažných prípadoch môže obmedziť prevádzku vo všetkých triedach 

z dôvodu zlej epidemiologickej situácie v okrese Martin alebo výskytu ohniska 

nákazy. 

 Školu nie je možné uzavrieť na základe rozhodnutia zriaďovateľa materskej 

školy. 

 

 

 

Sučany, 26.8.2021                                               Vypracovala:                      

                                                                                                                 Mgr. Andrea Krčulová 

                                                                                                             riaditeľka materskej školy 

 


