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Odborné vzdelávanie a príprava v školskom roku 2021/2022 - informácia pre 

zamestnávateľov a školy. 

Aktualizácia dňa 31.8.2021 s účinnosťou od 1.9.2021. 

 

 

Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Radou zamestnávateľov pre systém duálneho 

vzdelávania v súvislosti s aktuálnou situáciou vydáva informáciu pre odborné vzdelávanie a prípravu 

v školskom roku 2021/2022 v spolupráci so zamestnávateľmi.  
 

Cieľom informácie je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných odborných škôl,  stredných 

športových škôl, škôl umeleckého priemyslu a konzervatórií, pracovísk praktického vyučovania 

a pracovísk zamestnávateľa po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania 

protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa 

môžu líšiť od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a 

ďalších predpisov.  

Informácia rešpektuje uznesenia vlády SR a opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR 

(ďalej len „ÚVZ SR“). Rozhodnutia ÚVZ SR, ako aj miestne príslušného regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva (ďalej aj ako „RÚVZ“), sú nadradené tejto informácii. Informácia predstavuje nadstavbu 

platných opatrení a bude podliehať pravidelnej aktualizácií. V prípade potreby škola a zamestnávateľ 

konzultujú s miestne príslušným RÚVZ organizačné kroky v súlade s aktuálnymi hygienicko – 

epidemiologickými nariadeniami.  

Všetky ustanovenia tejto informácie, okrem tých, ktoré vychádzajú z platnej legislatívy, z uznesení 

vlády SR, z usmernení a rozhodnutí vydaných ministerstvom školstva a z usmernení, nariadení 

a iných pokynov, ktoré boli vydané v čase pandémie Covid 19 majú odporúčací charakter. Škola a 

zamestnávateľ ich budú realizovať podľa svojich možností a rozhodnutí.  
 

Škola a zamestnávateľ môžu použiť túto informáciu v čase jej zverejnenia na webovom sídle Štátneho 

inštitútu odborného vzdelávania.  

 
I. Prezenčné vyučovanie v školách. 

 
1. Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov svojim rozhodnutím zo dňa 13.5.2021 rozhodol o obnovení vyučovania vo všetkých 

školách a o obnovení prevádzky všetkých školských zariadení (v strednej škole školská jedáleň 

a školský internát) v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u. 

Pre školský rok 2021/2022 tak platí, že sa v školách realizuje od začiatku školského roka 

prezenčné vyučovanie. 

 

II. Začiatok vyučovania a školské prázdniny v školskom roku 2021/2022. 

 

1. V zmysle pokynov ministerstva školstva „Sprievodca školským rokom 2021/2022“ školské 

vyučovanie začína štvrtok 2.9.2021. Posledný deň vyučovania pred začiatkom letných prázdnin 

je štvrtok 30.6.2021.  

 

 



Termíny školských prázdnin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Školský semafor 

 
1. Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach 

zostavilo a zverejnilo dňa 17.8.2021 manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, 

ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík 

dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.  
 

2. Manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR je zjednodušená verzia manuálov z predchádzajúceho školského 

roka 2020/2021. Je platný pre všetky materské, základné a stredné školy, všetky typy špeciálnych 

škôl, odborné učilištia a praktické školy, jazykové školy, základné umelecké školy a školské 

zariadenia (ŠKD, CVČ, ŠJ, VŠJ, ŠI, DC, RC, LVS, CPPPaP a CŠPP) bez ohľadu na zriaďovateľa. 
 

3. Podľa školského semaforu sa nebude zatvárať škola a bude sa prerušovať len vyučovanie 

v triedach pri výskyte Covid-19 v danej triede. Školský semafor špecifikuje postupy školy 

a podmienky obmedzenia vyučovania v triedach v objekte školy v zelenej, oranžovej a červenej 

fáze.  Školský semafor ďalej špecifikuje podmienky testovania žiakov na začiatku školského roka 

a v priebehu školského roka a to na báze dobrovoľnosti a rozhodnutia školy a ďalej určuje 

základné prevádzkové podmienky školy pri nástupe žiakov do školy a počas vyučovania. Červenú 

fázu na škole oznamuje miestne príslušný RÚVZ v spolupráci s vedením školy. 
 

4. Rodič predkladá pri 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 (príloha č.1 Školského semaforu). V zelených okresoch rodič „Písomné 

vyhlásenie o bezpríznakovosti“ predkladá dobrovoľne na základe odporúčania ministerstva v 

záujme ochrany zdravia na škole, v ostatných okresoch mu táto povinnosť vyplýva z COVID 

Automatu. Rodič, ktorý nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ v čase, keď sa škola 

nachádzala v zelenom okrese, je povinný ho predložiť pri prepnutí okresu do oranžovej farby. 
 

https://www.minedu.sk/data/att/20502.pdf


5. Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci 

z triedy do 14-dňovej karantény. Počas karantény škola zabezpečuje dištančné vyučovanie. 
 

6. Povinnosť karantény žiaka po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu, ktorá:  
 

a) je najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, 

Sputnik V),  

b) je najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson),  

c) je najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania 

podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 alebo  

d) prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami  

a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia COVID-19.  
 

7. V prípade, že žiak alebo zamestnanec spĺňa výnimku z karantény, odporúča sa rodičovi alebo 

zamestnancovi, aby o tom informoval školu prostredníctvom formulára „Oznámenie o výnimke 

z karantény“ (príloha č. 2 Školského semaforu). V prípade potvrdeného pozitívneho prípadu 

COVID-19 v škole, tak bude môcť riaditeľ školy bezodkladne požiadať osoby, ktoré neprekonali 

COVID19 a nie sú zaočkované, aby čo najrýchlejšie opustili priestory školy, a zároveň uplatniť 

výnimku na žiakov a zamestnancov, ktorí na ňu majú nárok. 
 

8. O prípadnom prerušení vyučovania v celej škole už nerozhoduje riaditeľ školy ale RÚVZ. 
 

 
IV. Poskytovanie praktického vyučovania na pracovisku praktického vyučovania a na pracovisku 

zamestnávateľa 

 

1. Podľa Školského semaforu zamestnávateľ, u ktorého sa uskutočňuje praktické vyučovanie, sa pri 

zabezpečení hygieny na pracovisku praktického vyučovania a na pracovisku zamestnávateľa riadi 

usmerneniami ÚVZ SR a najmä pokynmi RÚVZ. Školský semafor teda neplatí pre praktické 

vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa a pracovisku praktického vyučovania.  
 

2. Zamestnávateľ pri určení prevádzkových podmienok a pri zabezpečení hygieny pri poskytovaní 

praktického vyučovania postupuje voči žiakom rovnako ako voči zamestnancom, nakoľko ide 

o opatrenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pri ktorých má žiak počas 

praktického vyučovania práva a povinnosti zamestnanca v súlade s § 25 ods. 5 zákona č. 61/2015 

Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave. 
 

3. ÚVZ SR zverejnil „Pravidlá pre prevádzky“, ktoré upravujú prevádzkové podmienky pre vybrané 

prevádzky ako sú obchody, stravovacie a ubytovacie zariadenia, plavárne, kultúrne prevádzky 

a pod.. Základné opatrenia vo vybraných oblastiach upravuje aktuálny Covid automat. Aktuálne 

Pravidlá pre prevádzky a Covid automat neupravujú podmienky vstupu zamestnancov do 

prevádzok zamestnávateľov a teda neupravujú ani podmienky vstupu žiakov, ktorí majú 

postavenie zamestnancov v čase praktického vyučovania, na pracovisko praktického vyučovania 

a na pracovisko zamestnávateľa.  
 

4. Izoláciu osôb pozitívnych na symptomatické a asymptomatické ochorenie COVID-19,  karanténu 

osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, a úpravu práv a 

povinností osôb v osobitnom režime upravuje vyhláška č. 239/2021 vydaná ÚVZ SR. Touto 

vyhláškou sa riadia aj zamestnávatelia vo vzťahu k svojim zamestnancom a rovnako aj vo vzťahu 

https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/rozcestnik_vyhlaska_prevadzky_16-8-2021.pdf
https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/Covid_Automat_Signalizacny_system_4v1.pdf


k žiakom, ktorí vykonávajú praktické vyučovanie u zamestnávateľa, ak došlo k styku s osobou 

pozitívnou na COVID-19 v rámci praktického vyučovania. 
 

5. V čase prerušenia vyučovania v triede podľa Školského semaforu, v ktorej sú zaradení aj žiaci, 

ktorí vykonávajú praktické vyučovanie u zamestnávateľa, môžu pokračovať vo vykonávaní 

praktického vyučovania u zamestnávateľa iba žiaci, ktorí majú výnimku z karantény podľa 

Školského semaforu uvedenú v bode č. III. 6. tejto informácie. Ostatní žiaci musia absolvovať 

povinnú 14-dňovú karanténu podľa pokynov školy. Absencia žiakov z dôvodu karantény sa vedie 

ako ospravedlnená absencia. 
 

6. V záujme urýchleného prijatia opatrení u zamestnávateľa v prípade prerušenia vyučovania 

v triede alebo v čase výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 u zamestnávateľa sa 

odporúča, aby mal zamestnávateľ spracovaný zoznam žiakov, na ktorých sa nevzťahuje 

povinnosť  karantény.  
 

7. Škola v rámci svojej povinnosti informovať zmluvného zamestnávateľa poskytuje 

zamestnávateľovi obratom informácie o prerušení vyučovania v triede ako aj informácie 

o žiakoch, ktorým bola nariadená karanténa.  
 

8. Zamestnávateľ v rámci svojej povinnosti informovať zmluvnú školu poskytuje škole obratom 

informácie o žiakoch, ktorým bola nariadená karanténa z dôvodu styku s osobou pozitívnou na 

ochorenie COVID-19 v rámci praktického vyučovania u zamestnávateľa.  

 

V. Výber žiakov pre uzatvorenie učebnej zmluvy a vydanie potvrdenia o zabezpečení praktického 

vyučovania v SDV 

 
1. Zamestnávateľ môže výber žiakov prvého ročníka pre uzatvorenie učebnej zmluvy, ktorí nastúpili 

do školy, realizovať priamo za účasti žiaka.  
 

2. Zamestnávateľ môže výberové konanie vykonať aj na diaľku s využitím videokonferencie alebo 
inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie. 

 

3.  Ak zamestnávateľ zrealizoval výberové konanie a vydal potvrdenie, doručí potvrdenie priamo do 
strednej školy uvedenej v potvrdení. 

 

4. Zamestnávateľ môže výber žiakov pre uzatvorenie učebnej zmluvy, prijatých do 1. ročníka 

školského roka 2021/2022, realizovať aj po začiatku školského roka 2021/2022. Pri oslovovaní 

žiakov prvého ročníka s ponukou učebných miest zamestnávateľ úzko spolupracuje so zmluvnou 

strednou odbornou školou.  
 

5. Učebnú zmluvu môže zamestnávateľ so žiakom prvého ročníka v školskom roku 2021/2022 

uzatvoriť do 15. septembra. Ak nebol naplnený počet učebných miest u zamestnávateľa, 

uvedený v zmluve o duálnom vzdelávaní, môže zamestnávateľ oslovovať žiakov s ponukou 

učebných miest, realizovať výberové konanie a uzatvárať učebnú zmluvu aj po 15.9.2021 a to 

najneskôr do 31. januára 2022. 

 

VI. Príprava hlavných inštruktorov a príprava inštruktorov 

 
1. Ak hlavný inštruktor alebo inštruktorov nemôže absolvovať prípravu hlavného inštruktora alebo 

prípravu inštruktora z dôvodu obmedzenia rozsahu poskytovania prípravy alebo z dôvodu 



prerušenia poskytovanie prípravy z dôvodu protipandemických opatrení, doba v ktorej nemohol 

byť zamestnanec zaradený do prípravy sa nezapočítava do lehoty absolvovania prípravy 

hlavného inštruktora alebo absolvovania prípravy inštruktora podľa zákona č. 61/2015 Z. z. 

o odbornom vzdelávaní a príprave (do jedného roka od začiatku výkonu činnosti hlavného 

inštruktora alebo inštruktora). 
 

2. Prípravu inštruktorov je možné absolvovať prezenčnou formou podľa informácií zverejnených 

na webových stránkach ÚVZ SR a RÚZ. Aktuálne pre vzdelávacie kurzy platia opatrenia upravené 

v „Pravidlách pre prevádzky“, uvedených vyššie v bode č. IV.3. 

 

 

 

 

 

 

Informácie Covid na webe ministerstva školstva: Rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19 

 

Sledujte aktualizáciu tejto informácie na www.siov.sk alebo na www.dualnysystem.sk.  

https://www.minedu.sk/rozhodnutia-a-usmernenia-v-case-covid-19/
https://www.minedu.sk/rozhodnutia-a-usmernenia-v-case-covid-19/
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