Najčastejšie kladené otázky k obnoveniu prezenčnej výučby od
19.4.2021
Ako je to s platnosťou testu pre školy? V dokumente sa uvádza platnosť testu 7 dní, nie je to v rozpore
s COVID AUTOMATOM?
Podľa uznesenia vlády Slovenskej republike č.160 body 17-19 je platnosť testu pre zákonného zástupcu
7 dní bez ohľadu na zaradenie okresu podľa COVID AUTOMATU.
Obnovuje sa prezenčné vyučovanie pre maturantov? Ak neprejavujú záujem o návrat do škôl,
pokračujú v dištančnom vzdelávaní?
Prezenčné vyučovanie na stredných školách v končiacich ročníkoch je obnovená od 8. februára 2021.
V prípade, že sa jej žiak nezúčastňuje z dôvodu netestovania sa zákonného zástupcu antigénovými/PCR
testami postupuje v zmysle dokumentu Návrat do škôl 2021 – časť 8.
Môžem odmietnuť vziať dieťa do školy, ak zákonný zástupca nie je ochotný predložiť negatívny
výsledok testu?
V prípade, že sa jej žiak nezúčastňuje z dôvodu netestovania sa zákonného zástupcu antigénovými/PCR
testami postupuje v zmysle dokumentu Návrat do škôl 2021 – časť 8.
Ako bude hodnotený žiak, ktorý nenastúpi na prezenčné vyučovanie z dôvodu nesúhlasu rodiča
s testovaním a škola nemá kapacitné možnosti z dôvodu veľkého záujmu rodičov o prezenčné
vzdelávanie na zabezpečenie dištančného vzdelávania?
V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie, a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude
zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:
1. Ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu
netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadom 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 zákonný zástupca
neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej
dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní.
2. Ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí
kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.
3. Zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR.“
Musia sa na základe rozhodnutia MŠ dať testovať žiaci 1. stupňa, ktorí už dovŕšili vek 10 rokov?
Žiaci 1. stupňa nie sú povinní sa testovať. Naďalej podľa platných predpisov platí podmienka
pretestovania zákonného zástupcu. Testuje sa tiež žiak, ktorý je na druhom stupni základnej školy
alebo vyššie.
Dobrý deň, prosím Vás na základe čoho nesmie riaditeľ do školy vpustiť do budovy žiaka, ktorého
rodič sa nepreukáže negatívnym testom, resp. platným potvrdením o výnimke?
Rodič, ktorý nepredloží čestné vyhlásenie a nesprístupní možnosť nahliadnutiu do testu, porušuje
uznesenie vlády č. 160 a vyhlášku ÚVZ 132/2021.

Ako majú postupovať zriaďovatelia škôl pri zabezpečovaní prezenčnej formy vzdelávania pre
vybrané druhy škôl podľa rozhodnutia ministra školstva od 19. 4. 2021?
Od 19.4.2021 zriaďovatelia škôl prevádzkujú vybrané druhy škôl prezenčnou formou vzdelávania podľa
rozhodnutia ministra už bez možnosti nechať zatvorenú školu z prevádzkových dôvodov. To znamená,
že zriaďovateľ školy s riaditeľom školy môžu rozhodnúť o dištančnej forme vzdelávania len za týchto
podmienok:
-

-

-

ak existuje v triede alebo v škole podozrenie na výskyt nákazy COVID-19 u zamestnancov alebo
žiakov, pričom pri rozhodovaní o zatvorení triedy alebo školy postupuje zriaďovateľ školy
a riaditeľ školy hlavne podľa manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia – Covid školský
semafor (zelená, oranžová a červená fáza),
pri splnení podmienky podozrenia alebo výskytu nákazy COVID-19 v triede alebo v škole sa
môže prerušiť prevádzka triedy alebo školy len vo forme vydania rozhodnutia o uzatvorení
školy zriaďovateľom, na základe rozhodnutia RUVZ alebo vo forme udelenia riaditeľského
voľna so súhlasom zriaďovateľa,
vydania rozhodnutia vo forme udelenia riaditeľského voľna so súhlasom zriaďovateľa,
v tomto prípade je potrebné, aby škola v maximálne možnej miere zabezpečila žiakom, ktorí
sa z tohto dôvodu nezúčastňujú prezenčnej formy vzdelávania dištančné vzdelávanie.

Naďalej platí, že o zatvorení triedy alebo školy môže rozhodnúť príslušný regionálny úrad verejného
zdravotníctva z dôvodu individuálne posúdenej epidemiologickej situácie v škole alebo regióne.
Ako môžu postupovať netestovaní zákonní zástupcovia žiakov respektíve plnoletí žiaci na COVID-19
v súvislosti s dochádzkou do školy od 19.4.2021?
V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie na COVID-19 a z tohto dôvodu sa jeho
dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto
podmienok:
1. Ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu
netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadom
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 zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za
zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR
s hlásením o jej zanedbávaní.
2. Ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič
nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva
daného ročníka.
3. Zákonný zástupca nemá v týchto prípadoch nárok na tzv. „pandemickú OČR.“
Ďalej uvádzame v akých prípadoch má zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR.
Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:


im bola nariadená karanténa/izolácia,




ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo
RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,
ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu
choroby dieťaťa.

Dobrý deň, ako postupovať v prípade, že plnoletý žiak odmietne absolvovať testovanie, a z toho
dôvodu sa nezúčastňuje prezenčného vyučovania?
V prípade, že plnoletý žiak neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa nebude zúčastňovať
prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:
1.

2.

Ospravedlní absenciu plnoletému žiakovi, ak je táto absencia plnoletým žiakom riadne
nahlásená škole do 5 dní od začiatku absencie z dôvodu netestovania sa a zároveň plnoletý žiak
je povinný v priebehu tohto obdobia zabezpečiť kontakt so svojím triednym učiteľom, ktorému
oznámi, že neabsolvoval testovanie. Vzdelávanie plnoletého žiaka, ktorý neabsolvoval
testovanie, bude prebiehať tak, ako je obvyklé pri chorobe (plnoletý žiak pravidelne vyhľadáva
informácie o preberanom učive a zadaných úlohách na Edupage alebo v systéme, ktorý škola
využíva a tiež kontaktuje svojich spolužiakov a samostatne sa vzdeláva v domácom prostredí
na základe informácií a podkladov k výchovno-vzdelávaciemu procesu od spolužiakov alebo
z Edupage alebo iného systému, ktorý škola využíva). Škola poskytne plnoletým žiakom, ktorí
neabsolvovali testovanie, dištančné vzdelávanie iba v prípade, keď má na to kapacity popri
prezenčnom vyučovaní.
Ak neprítomnosť plnoletého žiaka na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích
dní a plnoletý žiak do 5 dní nekontaktoval školu a triedneho učiteľa, plnoletý žiak môže byť
komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.

Kloktacie testy - ilustračný príklad - ak by sa obnovilo školské vyučovanie pre žiakov 2. stupňa od
19.4. a chceli by sme testovať žiakov 2. stupňa kloktacími testami, testovanie je potrebné naplánovať
na piatok. Môžu prísť títo žiaci do školy len na testovanie v piatok 16.4.aj keď nie je ešte pre týchto
žiakov obnovené prezenčné vyučovanie? Pretože do školy nemôžu vstúpiť bez testu.
Testovanie žiakov kloktacími testami je alternatíva k testovaniu antigénovými testami. Žiak 2. stupňa
základnej školy sa musí preukázať platným negatívnym výsledkom na základe vyhlášky UVZ 132/2021
z predchádzajúceho antigénového testovania/ PCR testovania pri vstupe do objektu školy.
Pri realizácii prezenčného vyučovania na prvom stupni ZŠ, posledných ročníkov a vyučovania
v skupinách 5+1 nemá škola kapacitu zabezpečiť pre žiakov druhého stupňa dištančné vzdelávanie.
Ako to máme riešiť?
V prípade kombinovanej výučby na druhom stupni sa škola môže riadiť odporúčaním Štátneho
pedagogického ústavu a pripraviť si upravený rozvrh hodín. Prezenčné vzdelávanie žiakov v 8. a 9.
ročníku základnej školy je možné realizovať podľa podmienok školy v adaptačnom období v rozsahu 4
– 5 hodín denne. Pre ročníky, ktoré sú vyučované dištančne online formou sa pri určovaní rozsahu
hodín škola môže riadiť stanovenou indikatívnou záťažou žiakov (12. hodín týždenne pre žiakov 5.
ročníka, resp. 15 hodín týždenne pre žiakov 6. a 7. ročníka).
V prípade, ak učitelia zabezpečujú súčasne online vyučovanie a prezenčné vyučovanie pre žiakov v
malých skupinách alebo v 8. a 9. ročníku je potrebné im zabezpečiť stabilné a kvalitné pripojenie na
internet a vybavenie v priestoroch školy. Ak to nie je možné, odporúča sa upraviť rozvrh upraviť tak,

aby sa im striedali dni, kedy učia prezenčne a kedy učia dištančne. Pre zabezpečenie kombinovanej
výučby je taktiež možné realizovať zastupovanie medzi učiteľmi, optimálne v rámci predmetov z
rovnakých alebo príbuzných vzdelávacích oblastí.

