
Usmernenie k organizácii letnej školy a školského klubu detí počas letných 

prázdnin v súvislosti s ochorením COVID – 19 
 

Cieľom usmernenia je definovať základné prevádzkové podmienky letnej školy a školských klubov detí 

organizovaných počas letných prázdnin, protiepidemické opatrenia a odporúčania pri ich organizácii 

počas  trvania pandémie ochorenia COVID-19. Podľa ustanovenia § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 zákona 

č. 245/2008 Z. z. sú letné školy súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu. Školské kluby detí  

podľa § 114 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. zabezpečujú činnosť podľa výchovného programu 

v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu 

SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) aj naďalej odporúča riadiť sa  manuálom Covid školský semafor. 

Manuál Covid školský semafor sa zameriava na organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania 

v základných a stredných školách po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a je dostupný na 

webovom sídle ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualy-opatreni-

pre-skoly-a-skolske-zariadenia/.  

 

Manuál Covid školský semafor je koncipovaný ako Alert (výstražný) systém a manuál odporúčaní v troch 

úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej.  

Zelená fáza predstavuje stav, keď škola nemá žiadneho potvrdeného pozitívneho žiaka, zamestnanca či 

iného realizátora letnej školy alebo školského klubu detí (ďalej len „ŠkD“). 

Oranžová fáza je stav, keď má škola žiaka, zamestnanca alebo iného realizátora letnej školy alebo ŠkD 

s potvrdeným COVID-19 ochorením.  

Červená fáza nastáva v prípade pozitivity viacerých prípadov (epidemický výskyt) u žiakov, 

zamestnancov alebo iných realizátorov letnej školy alebo ŠkD.  

 

Odporúčané opatrenia pri organizácii letnej školy a školských klubov detí pri prevencii nákazy 

COVID – 19 

Opatrenia smerujú k implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len „ÚVZ SR“) 

a sú založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky. 

Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. Odstup je 

opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzovanie skupinových aktivít. Ruky 

je opatrenie eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. Okrem osobnej hygieny 

sú ďalšími opatreniami aj čistenie kontaktných povrchov a minimalizácia bodov s frekventovaným 

dotykom. 

 Pri ceste do letnej školy alebo ŠkD sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi 

regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“). Sprevádzajúce osoby sa vo 

vnútorných priestoroch školy nepohybujú. Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb 

pred školou. 

 Škola v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do 

budovy, a to vhodne umiestneným dezinfekčným prostriedkom. 
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 Žiak si v šatni do skrinky odloží rezervnú osobnú ochrannú pomôcku na prekrytie horných 

dýchacích ciest alebo jej stanovený ekvivalent, túto ochrannú pomôcku musí mať vždy v dosahu 

(pre prípad znečistenia). 

 Žiak, zamestnanec školy ako aj iný realizátor letnej školy alebo ŠkD po príchode do školy, ako aj 

počas priebehu letnej školy, si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi 

hygienicko-epidemiologickými nariadeniami. 

 Žiak, zamestnanec školy ako aj iný realizátor letnej školy alebo ŠkD nosí osobnú ochrannú 

pomôcku na prekrytie horných dýchacích miest alebo jej stanovený ekvivalent v súlade s aktuálne 

platnými opatreniami ÚVZ SR (tak, ako to ustanovuje aktuálne platná vyhláška ÚVZ SR vo 

vnútorných a vonkajších priestoroch základnej školy alebo strednej školy, vrátane svojej skupiny 

v rámci letnej školy alebo ŠkD). 

 Ak to možnosti školy umožňujú, je vhodné realizovať aktivity v ucelených skupinách v miestnosti 

a nestriedať ich. 

 Odporúčame prestávky medzi aktivitami realizovať v miestnosti za priameho vetrania s cieľom 

eliminovať prechádzanie sa po chodbách. Ak to priestorové možnosti školy a klimatické 

podmienky dovolia, je vhodné realizovať ich v exteriéri. 

 Škola opakovane edukuje a upozorňuje žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní 

a kýchaní. 

 Toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami 

(obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Odporúčame nepoužívať textilné uteráky a vzduchové 

sušiče rúk. 

 Odporúčame organizovať vzdelávacie aktivity a aktivity zamerané na rozvoj zručností tak, aby 

bolo možné časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy a 

klimatických podmienok. 

 Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci, odborní 

zamestnanci a ďalší realizátori letnej školy alebo ŠkD nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej 

raz denne. 

 Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký 

počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí). 

 

Všeobecné odporúčania pri podozrení na ochorenie COVID – 19 

 V prípade, ak žiak, zamestnanec školy alebo iný realizátor letnej školy alebo ŠkD prejavuje 

príznaky ochorenia COVID – 19 (zvýšená telesná teplota, upchatý nos, nádcha, bolesť hlavy 

a tela, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej 

infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. 

 Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, musí mať nasadenú 

vhodnú osobnú ochrannú pomôcku na prekrytie horných dýchacích ciest alebo jej stanovený 

ekvivalent a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať zákonných 

zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. 

 Ak sa u zamestnanca školy alebo iného realizátora letnej školy alebo ŠkD objavia príznaky 

nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy 

a opustí školu v najkratšom možnom čase. 

 Dôležitá je  okamžitá dezinfekcia priestorov, kde sa podozrivý na ochorenie COVID - 19 

nachádzal, ako aj  po bezodkladnom odvoze podozrivého dezinfekcia celej izolačnej miestnosti. 



 V prípade podozrenia na výskyt infekcie COVID – 19 je potrebné bezodkladne informovať 

regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo všeobecného lekára. 

 Podozrivý žiak nenavštevuje letnú školu, školské zariadenie a do usmernenia príslušným RÚVZ 

alebo všeobecným lekárom žiaka (v prípade, ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo 

do oznámenia výsledkov jeho RT-PCR testu zákonným zástupcom, letná škola alebo ŠkD 

prebieha štandardným spôsobom. 

 Zamestnanec alebo iný realizátor letnej školy alebo ŠkD s podozrením na ochorenie COVID – 19 

nechodí do letnej školy alebo ŠkD podľa usmernenia príslušným RÚVZ alebo všeobecným 

lekárom (v prípade, ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo výsledkov jeho RT-PCR. 

Letná škola alebo ŠkD sa realizuje  štandardným spôsobom, prípadne upraveným spôsobom (v 

prípade, že škola z dôvodu chýbajúceho zamestnanca nemôže zabezpečiť naplánovaný spôsob 

letnej školy alebo ŠkD, upraví si ho podľa svojich možností). 

Všeobecné odporúčania v prípade potvrdenia ochorenia COVID – 19 

- Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u jedného žiaka, odporúčame prerušiť priebeh letnej školy 

alebo ŠkD v skupine daného žiaka a vylúčiť z letnej školy alebo ŠkD jeho úzke kontakty. Žiak 

ďalej postupuje podľa usmernenia všeobecného lekára, prípadne RÚVZ, škola postupuje podľa 

usmernenia v manuáli Covid školský semafor, prípadne podľa miestne príslušného RÚVZ. V 

škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika. 

- Zamestnanec nastupuje na PN, je nutné vylúčiť zo školského procesu osoby v úzkom kontakte 

daného zamestnanca. Zamestnanec postupuje podľa usmernenia všeobecného lekára, prípadne 

RÚVZ, škola postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční 

dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika. 

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

školy alebo ŠkD. Pozitívne testovaná osoba postupuje podľa usmernenia všeobecného lekára, 

škola podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne 

platného usmernenia hlavného hygienika. 

- Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u dvoch a viacerých žiakov, odporúčame prerušiť priebeh 

letnej školy alebo ŠkD v skupinách týchto žiakov, vylúčiť z letnej školy alebo ŠkD ich úzke 

kontakty. Žiaci postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa 

miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného 

usmernenia hlavného hygienika. 

- Zákonní zástupcovia dieťaťa, plnoletí žiaci, zamestnanci aj iní realizátori letnej školy alebo ŠkD 

majú povinnosť bezodkladne hlásiť výskyt infekčného ochorenia, ktoré vzniklo do 14 dní po 

návrate z letnej školy alebo ŠkD, miestne príslušnému RÚVZ. V prípade výskytu infekcie COVID 

- 19 alebo aj iného infekčného ochorenia s epidemickým výskytom, budú uložené protiepidemické 

opatrenia, nariadené miestne príslušným RÚVZ. 

Testovanie žiakov, zamestnancov a externých osôb na základných školách pri organizácii letnej 

školy a školského klubu detí 

Žiaci, zamestnanci a iní realizátori letnej školy alebo ŠkD sa testujú podľa  intervenčnej stratégie a fázy v 

Covid školskom semafore nasledovne:  

ZELENÁ FÁZA 

V škole nie je žiaden žiak, zamestnanec ani iný realizátor letnej školy alebo ŠkD potvrdený na ochorenie 

COVID – 19, a teda sa nik zo školy netestuje. 



 

ORANŽOVÁ FÁZA 

V škole je jeden žiak, zamestnanec alebo iný realizátor letnej školy alebo ŠkD, potvrdený na ochorenie 

COVID – 19. Úzke kontakty pozitívneho ostávajú v domácej izolácii. Testovanie úzkych kontaktov 

nariaďuje RÚVZ alebo všeobecný lekár. V prípade, že je žiak, zamestnanec alebo iný realizátor letnej 

školy alebo ŠkD úzkym kontaktom mimo školy a prejavia sa uňho do dvoch dní od posledného pobytu v 

škole príznaky ochorenia COVID – 19, zákonný zástupca bezodkladne oznámi túto skutočnosť škole. 

Zamestnanec školy alebo iný realizátor letnej školy alebo ŠkD oznámi túto skutočnosť riaditeľovi školy a 

taktiež si splní oznamovaciu povinnosť voči RÚVZ, ako aj voči svojmu všeobecnému lekárovi. 

 

ČERVENÁ FÁZA 

Ak sa potvrdí viacero pozitívnych žiakov, zamestnancov školy alebo iných realizátorov letnej školy alebo 

ŠkD, testovanie nariaďuje taktiež RÚVZ alebo všeobecný lekár a zároveň riaditeľ školy môže požiadať 

ministerstvo školstva o kloktacie PCR testy za účelom intervenčného pretestovania žiakov základnej 

školy. V prípade požiadania ministerstva školstva o pretestovanie zo strany základnej školy, ministerstvo 

vyhodnotí potrebu vykonania požiadavky po konzultácii s RÚVZ. 

 

Podrobnosti o spôsobe zadania požiadavky o kloktacie PCR testy, ako aj podrobné informácie o 

spôsobe vykonania testovania kloktacími PCR testami nájdete na webovej stránke : 

https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/  
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