Príloha 4
ROZHODNUTIE O OBNOVENÍ ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA A PREVÁDZOK ŠKOLY

OBEC SLAVKOVCE
Slavkovce, 29.5.2020

ROZHODNUTIE
O OBNOVENÍ ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA A PREVÁDZOK ŠKOLY
V MATERSKEJ ŠKOLE SLAVKOVCE
Zriaďovateľ Materskej školy Slavkovce na základe výsledku uskutočneného prieskumu
medzi zákonnými zástupcami detí tunajšej školy, ktorí prejavili záujem o obnovenie školského
vyučovania v Materskej škole Slavkovce a jej prevádzok ako aj vzhľadom na zabezpečené
personálne, materiálne a priestorové možnosti školy a v súlade s rozhodnutím ministra školstva,
vedy, výskumu a športu SR č. 2020/12033:1-A2110 a s opatrením Úradu verejného
zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 zo dňa 22. 5. 2020
rozhodol o obnovení školského vyučovania v Materskej škole Slavkovce
a jej prevádzky Školskej jedálne
s účinnosťou od 1. júna 2020 za týchto podmienok:
1/ Riaditeľ školy je zodpovedný za organizáciu a podmienky školského vyučovania
a prevádzky školy v súlade s usmernením MŠVVaŠ SR, zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzka školy bude od 1.6.2020 do 30.6.2020
2/ Riaditeľ školy zodpovedá za dodržiavanie počtu detí vo vytvorených skupinách,
s rešpektovaním dobrovoľnosti rozhodnutia zákonných zástupcov o umiestnenie detí v zmysle
prednostných kritérií a zo dodržiavanie len dobrovoľného návratu zamestnancov z rizikových
skupín.
3/ Riaditeľ školy oboznámi všetkých zamestnancov školy a zákonných zástupcov detí s
organizáciou a podmienkami výchovy a vzdelávania MŠ do konca školského roka 2019/2020
v zmysle opatrení ÚVZ SR, pokynov rozhodnutí vydaných MŠVVaŠ SR a internej smernice
školy v súlade s týmto rozhodnutím zriaďovateľa.
4/ Riaditeľ školy zabezpečí ochranné a dezinfekčné prostriedky a kontrolu dodržiavania
všetkých hygienických, epidemiologických a bezpečnostných opatrení na zamedzenie šírenia
sa nákazy COVID – 19. V prípade, ak osoba, ktorá sa zdržiava v škole vykazuje niektorý z
možných príznakov COVID-19, je nutné ju odizolovať od ostatných do samostatnej miestnosti.
O podozrení na nákazu COVID – 19 škola informuje zriaďovateľa, príslušný RÚVZ a ak ide
o dieťa jeho zákonných zástupcov.
5/ Bližšie informácie a interné pokyny škola zverejní na verejne prístupnom mieste a na svojom
webovom sídle.

Odôvodnenie:
Zriaďovateľ školy na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2576/2020
zo dňa 12. 3. 2020 a rozhodnutia ministra školstva vedy, výskumu a športu
č.
2020/10610:A1030 zo dňa 26. 3. 2020 mimoriadne prerušil školské vyučovanie v tunajšej škole
a jej prevádzok od 13. 3. 2020 do 29. 3. 2020 a následne od 30. 3. 2020 do odvolania.
Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa naďalej primerane
vzťahujú ustanovenia platných príslušných právnych predpisov a rozhodnutí.
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