
Usmernenie MZ SR k realizácii praktickej časti vzdelávania  

pre stredné zdravotnícke školy v SR na základe usmernenia hlavného hygienika SR zo dňa  

12. 10. 2020 

1. Odporúčame komunikovať existujúce usmernenia MŠVVaŠ SR ako aj MZ SR v súvislosti 

s riadením praktického vyučovania na SZŠ v SR so zriaďovateľom školy, predovšetkým v otázke 

zabezpečenia internátneho ubytovania pre žiakov a zámerom hľadania optimálnych riešení. 

 

2. Praktické vyučovanie sa v aktuálnom období uskutočňuje v zdravotníckych zariadeniach len 

pre končiace ročníky všetkých študijných odborov. 

 

3. V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie v regióne, kedy hrozí významnejšie riziko 

expozície nákazy žiakov, ako aj pedagógov (na základe stanoviska RÚVZ – riaditeľ školy iniciuje 

komunikáciu s vedením RÚVZ, ako aj poskytovateľa), sa bod 1 vzťahuje len na vybrané učebné 

a študijné odbory uskutočňované na stredných zdravotníckych školách: zdravotnícky 

asistent/praktická sestra, sanitár, zdravotnícky záchranár, zdravotnícky laborant, diplomovaný 

rádiologický asistent, diplomovaný fyzioterapeut, diplomovaná všeobecná sestra. 

 

4. Žiaci realizujú odbornú prax na zazmluvnených pracoviskách poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti. Prax má prebiehať pod dohľadom pedagóga. Žiaci sú povinní dodržiavať 

epidemiologické opatrenia v súvislosti s ochranou ich zdravia a používaním osobných 

ochranných pracovných pomôcok.                            

 

Poznámka: Aktuálne sa tiež zaoberáme optimalizáciou riešení a alternatívou realizovania 

praktického vyučovania v zdravotníckych zariadeniach, čo najbližšie k miestu bydliska žiaka, 

vzhľadom na nefungovanie internátov pri SZŠ v SR (požiadali sme Vás o súčinnosť – zaslanie 

zoznamu existujúcich zmlúv o praktickej výučbe).  

 

5. Praktické vyučovanie pre iné ako končiace ročníky, sa môže realizovať v laboratórnych 

podmienkach školy, pokiaľ je možné dodržať aktuálne epidemiologické opatrenia (vetraná 

miestnosť, časté umývanie rúk, dezinfekcia rúk a priestorov, maximálne 6 členné skupiny). 

Praktické vyučovanie pre iné ako končiace ročníky je možné na základe rozhodnutia riaditeľa 

školy tiež nahradiť dištančnou formou teoretického vzdelávania (v súlade s učebným plánom) 

a realizovať ho v neskoršom, epidemiologicky bezpečnejšom období. 

 

6. V prípade, že škole neumožní realizovať praktické vyučovanie jej zazmluvnený poskytovateľ 

zdravotnej starostlivosti, je potrebné o tejto skutočnosti informovať MZ SR a do doby 

vyriešenia situácie realizovať praktické vyučovanie v laboratórnych podmienkach školy podľa 

bodu 4 alebo praktické vyučovanie nahradiť dištančnou formou teoretického vzdelávania 

(v súlade s učebným plánom).  

 

7. Na praktickom vyučovaní je vylúčená účasť žiaka alebo pedagóga, ktorí boli v kontakte 

s pozitívne testovanou osobou na COVID-19, alebo majú akútne prejavy respiračného 

ochorenia. 

 



8. Do pedagogických dokumentov pre vykazovanie praktického vyučovania je potrebné uvádzať 

odkaz na číslo usmernenia hlavného hygienika SOPZŠČ/7829/112091/2020 a dátum jeho 

vydania  Bratislava, 12. 10. 2020, s poznámkou COVID 19. 

 

 

V Bratislave dňa 14. októbra 2020 


