
Súkromná stredná odborná škola 

hotelierstva a gastronómie Mladosť, 
Pod Kalváriou 36, Prešov 

Vážení rodičia, milí žiaci, 

oznamujeme Vám, že MŠVVaŠ SR chválilo ŠKOLSKÝ SEMAFOR, ktorý predstavuje prehľad opatrení 

k 1.9.2021 vychádzajúc z platnej legislatívy, COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 10.8.2021 
a vyhlášok ÚVZ dňa 12.8.2021, podľa ktorého sa budeme riadiť. 

Podľa ŠKOLSKÉHO SEMAFORU už nepríde k zatvoreniu celej školy, k prerušenie vyučovania dôjde 

len v triedach s výskytom COVID-19 pozitívneho. 

Povinnosti žiaka/rodiča pri nástupe do školy: 

o dodržiavať zásady R – O – R (rúško – odstup – ruky), zúčastniť sa ranného filtra (meranie teploty) podľa 

aktuálnej vyhlášky ÚVZ SR,  

o rodič zabezpečí pre žiaka minimálne 2 rúška (náhradné rúško musí mať pri sebe) a hygienické vreckovky, 

o rodič/plnoletý žiak predkladá pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do 

školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné 

vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. Prvý krát posielajte vyhlásenie dňa 1.9.2021 a potom po každom 

prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov 

a sviatkov). 

o „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ odosielajte škole prostredníctvom 

EduPage cez žiadosti/vyhlásenia: 

 
 

a) Neplnoletý žiak – cez rodičovské konto. (ako si vytvoriť rodičovské konto-príloha č.3).  

Ak nemáte možnosť si vytvoriť rodičovské konto, tak si písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti 

vytlačte, vypíšte a podpíšte (príloha č.1). Potom ho pošlite ako prílohu správy (foto) cez EduPage 

triednemu učiteľovi. 

b) Plnoletý žiak posiela písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti cez EduPage. 



 

o V prípade, že rodič/plnoletý žiak nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ sa žiak považuje za 

príznakového a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a  dorast, ktorý ho ďalej 

usmerní, 

o rodič/plnoletý žiak predkladá pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu 

ochorenia „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, 

o v prípade, že nastalo u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na 

COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli 

prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia, 

o povinnosťou rodiča/plnoletého žiaka je bezodkladné nahlásenie karantény škole, ak bola žiakovi nariadená 

všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym ÚVZ.  

Za týchto podmienok žiak nesmie navštevovať školu! 

 

Odporúčanie pre rodiča: 
o odporúčame rodičom predložiť škole „Oznámenie o výnimke z karantény“. Riaditeľ školy tak v prípade 

potvrdeného pozitívneho prípadu COVID-19 bude môcť v záujme ochrany neprekonaných a nezaočkovaných 

žiakov ich požiadať, aby čo najrýchlejšie opustili priestory školy, no zároveň uplatniť výnimku z  karantény na 

tých žiakov, ktorých sa to týka. 

 

o „Oznámenie o výnimke z karantény“ (žiak/plnoletý žiak) odosielajte škole 

prostredníctvom EduPage cez žiadosti/vyhlásenia: 
a) Neplnoletý žiak – cez rodičovské konto. (ako si vytvoriť konto-príloha č.3). Keď nemáte 

možnosť si vytvoriť rodičovské konto, tak si Oznámenie o výnimke z karantény vytlačte, vypíšte 

a podpíšte (príloha č.2). Potom ho pošlite ako prílohu správy (foto) cez EduPage triednemu 

učiteľovi. Názov oznámenia v EduPage: „Oznámenie o výnimke z karantény“ (žiak). 

b) Plnoletý žiak posiela oznámenie o výnimke z karantény cez EduPage. Názov oznámenia 

v EduPage: „Oznámenie o výnimke z karantény“ (plnoletý žiak). 

 

o v záujme zachovania zdravia a bezpečnosti žiakov a zamestnancov odporúčame realizovať samotestovanie Ag 

testami na COVID-19 v domácom prostredí v priebehu školského roka, ktoré budeme distribuovať rodičom, 

ktorí o samotestovanie prejavili záujem.  
 

o O organizácii preberania antigénových samotestov budeme 

informovať správou cez EduPage rodičov a žiakov, ktorí prejavili 

záujem. 
 

Pri vykonaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a  návodu zverejneného Ministerstvom 

zdravotníctva SR. Samotestovanie odporúčame realizovať pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do 

školy alebo kedykoľvek počas školského roka pri príznakoch ochorenia COVID-19. 

  

ÚZKY KONTAKT S OSOBOU POZITÍVNOU NA COVID-19 
Úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na ochorenie, ak pri tomto kontakte : 

o boli osoby v priamom fyzickom kontakte, 

o boli osoby od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 15 min., 

o osoby boli v interiérovom alebo inak uzavretom priestore dlhšie ako 15 min., 

o osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 min., 

o osoby nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie kašľala alebo inak šírila infekčné 

výlučky. 
  

KARANTÉNA OSÔB PO ÚZKOM KONTAKTE 

S POZITÍVNYM NA COVID-19 



Všetkým osobám, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá sa neskôr stala pozitívnou na ochorenie 
COVID-19, sa nariaďuje karanténa v domácom prostredí alebo v inom karanténnom ubytovacom zariadení. 

 

Povinnosť karantény sa nevzťahuje na osobu, ktorá : 
o je najmenej 14 dní po aplikácii 2. očkovacej látky proti COVID-19 s dvojdávkovou schémou, 

o je najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky proti COVID-19 s jednodávkovou schémou, 

o je najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky proti COVID-19, ak bola 1. dávka očkovania proti 

COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19, 

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

príznaky ochorenia. 
  

Celé znenie vyhlášky ÚVZ SR: https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_238.pdf 

ŠKOLSKÝ SEMAFOR (verzia 1.0 17.8.2021 pdf.): https://www.minedu.sk/data/att/20502.pdf 
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