
MAPA COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT 

https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/ 

A: S účinnosťou od 19. apríla 2021 je obnovené v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády 

Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 

2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 školské vyučovanie nasledovne: 

Prezenčne: 

 Materské školy, špeciálne materské školy, materské školy pri zdravotníckych zariadeniach, 

 Základné školy– I. stupeň a II. stupeň len končiace ročníky (okrem "čiernych" okresov) a skupiny 5+1 pre 

žiakov bez prístupu k dištančnému vzdelávaniu, 

 Špeciálne základné školy, 

 Základné školy pri zdravotníckych zariadeniach, 

 Stredné školy len končiace ročníky a skupiny 5+1 pre žiakov bez prístupu k dištančnému vzdelávaniu, 

 Stredné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, praktické školy, odborné učilištia, 

 Stredné zdravotnícke školy – všetky ročníky, 

 Jazykové školy – len pre konanie štátnej jazykovej skúšky. 

  

Dištančne: 

 ZŠ – II. stupeň (žiaci iných ako končiacich ročníkov) a žiaci končiacich ročníkov základných škôl v 

"čiernom" okrese, 

 Stredné školy – všetky ročníky okrem končiacich, 

 ZUŠ – okrem žiakov vo veku žiakov I. stupňa ZŠ (okrem spevu a dychových nástrojov), 

 Jazykové školy-okrem konania štátnej jazykovej skúšky (tie je možné vykonávať prezenčne). 

  

Individuálne: 

 ZUŠ-pre žiakov vo veku žiakov I. stupňa ZŠ (okrem spevu a dychových nástrojov), 

 Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

  

Obnovená prevádzka: 

 Školské jedálne-pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú prezenčne (pre ostatných žiakov formou výdaju), 

 Školské kluby detí, 

 Špeciálne výchovné zariadenia, 

 Internáty pre špeciálne školy, praktické školy a odborné učilištia, 

 Internáty stredných zdravotníckych škôl – ubytovanie po jednom na izbe. 

  

B: S účinnosťou od 26. apríla 2021 bude v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci REGIONÁLNEHO 

COVID AUTOMATU obnovené školské vyučovanie vo všetkých školách, ako aj prevádzka vo všetkých školských 

zariadeniach. 

Ministerstvo zdravotníctva SR každý týždeň v utorok zverejní aktuálne informácie o situácií v jednotlivých 

okresoch na základe COVID AUTOMATU. V závislosti od toho ministerstvo školstva tieto dáta zapracuje do 

interaktívnej mapy. 

Aktualizovaná mapa COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU platná od 26. apríla 2021 bude zverejnená 21.apríla 2021 

na tejto webovej stránke. 
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