
Usmernenie pre školy k otváraniu školských internátov pre 

žiakov stredných škôl 
 

Usmernenie sa zverejňuje v nadväznosti na rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky č. 2021/12811:1-A1810 z 12. apríla 2021 vo veci obnovenia prevádzky školských 

internátov. 

Na základne aktualizovaného COVID AUTOMATU dochádza k obnoveniu prevádzky školských 

internátov pre žiakov stredných škôl (ďalej len „školský internát“) s negatívnym testom nie starším 

ako 7 dní podľa zaradenia okresu, v ktorom sa školský internát nachádza, do rizikového stupňa  (farby 

okresu v COVID AUTOMATE) nasledovne:  

 

IV. stupeň varovania  (čierny okres):   školské internáty zatvorené  

Výnimky:  Jediná výnimka - školské internáty pre žiakov stredných zdravotníckych škôl.  

Podmienky výnimky: Žiaci sú ubytovaní po 1 osobe na izbe.  

 

 

III. stupeň varovania (bordový okres): školské internáty zatvorené 

Výnimky:  Jediná výnimka – školské internáty pre žiakov stredných zdravotníckych škôl.  

Podmienky výnimky: Žiaci sú ubytovaní po 1 osobe na izbe. 

 

 

II. stupeň varovania (červený okres): školské internáty v prevádzke s obmedzením 

Obmedzenie: prevádzka školských internátov obnovená len pre žiakov  posledných ročníkov stredných 

škôl a pre žiakov všetkých ročníkov stredných zdravotníckych škôl 

Podmienky prevádzky s obmedzením v červenom okrese: Žiaci sú ubytovaní po 1 osobe na izbe, ak to 

prevádzkové podmienky umožňujú.  

V prípade, že to nie je možné a ak je potreba ubytovať viacerých žiakov na izbe, tak pri ubytovaní 

žiakov v školskom internáte sa v maximálnej miere uplatňujú tieto princípy zónovania 

(nepremiešavania žiakov z rozličných tried / škôl na chodbe):  

a)      žiaci z rovnakých tried sú ubytovaní viacerí na izbe a zároveň po poschodiach sú ubytovaní 

iba žiaci z toho istého ročníka z jednej školy alebo  

b)   na poschodí sú ubytovaní žiaci toho istého ročníka jednej školy a zároveň z maximálne 

troch ročníkov tej istej školy alebo  

c)  na poschodí sú ubytovaní žiaci tej istej školy po jednom na izbe a zároveň po poschodiach 

sú ubytovaní žiaci maximálne z troch škôl. 

 



  

 

I. stupeň varovania (ružový okres):   školské internáty v prevádzke s obmedzením 

Podmienky prevádzky s obmedzením v ružovom okrese: Na jednej izbe sú ubytovaní žiaci z rovnakej 

triedy; odporúčame na chodbe ubytovávať vždy žiakov z jednej triedy.  

V prípade, že to nie je možné a ak je potreba ubytovať  žiakov viacerých tried na chodbe, tak pri 

ubytovaní žiakov v školskom internáte odporúčame v maximálnej miere uplatňovať princípy zónovania 

(detailne popísaných v texte vyššie). 

  

 

II. stupeň ostražitosti (oranžový okres) : školské internáty v prevádzke s obmedzením 

Podmienky prevádzky s obmedzením v oranžovom okrese: Na jednej izbe sú ubytovaní žiaci z rovnakej 

triedy; odporúčame na chodbe ubytovávať vždy žiakov z jednej triedy.  

V prípade, že to nie je možné a ak je potreba ubytovať  žiakov viacerých tried na chodbe, tak pri 

ubytovaní žiakov v školskom internáte odporúčame v maximálnej miere uplatňovať princípy 

zónovania.   

 

 

I. stupeň ostražitosti (žltý okres):  školské internáty v prevádzke s obmedzením 

Podmienky prevádzky s obmedzením v žltom okrese: Na jednej izbe sú ubytovaní žiaci z rovnakej 

triedy; odporúčame na chodbe ubytovávať vždy žiakov z jednej triedy.  

V prípade, že to nie je možné a ak je potreba ubytovať  žiakov viacerých tried na chodbe, tak pri 

ubytovaní žiakov v školskom internáte odporúčame v maximálnej miere uplatňovať princípy 

zónovania. 

   

 

Monitoring:     školské internáty otvorené bez obmedzení  

 

 

Pozn.: Internáty pre špeciálne stredné školy vrátane praktických škôl a Odborných učilíšť sú 

v prevádzke vo všetkých stupňoch COVID automatu bez obmedzení. 


