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Rozhodnutie zriaďovateľa 

k prevádzke škôl a školských zariadení 

od 15.06.2020 
 

V súvislosti s uvoľňovaním opatrení Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia COVID – 19 a 

na základe Rozhodnutia Ministerstva  školstva, vedy, výskumu a športu Číslo: 2020/12033:2-

A2110 zo dňa 28. mája 2020 v znení rozhodnutia č. 2020/12614:1-A2110 s účinnosťou od 

15.6.2020 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 v súlade s opatrením 

Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4738/2020 z 9. júna  2020, ktorým rozšíril výnimky 

z uzatvorenia zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov o školy a školské zariadenia v rozsahu uvedenom vo výroku predmetného 

rozhodnutia s účinnosťou od 15.6.2020   
 

Mesto Púchov ako zriaďovateľ  materských škôl/základných škôl/školských zariadení 

 

ROZHODLO 

v spolupráci s riaditeľstvami ZŠ/MŠ a ŠZ a stanovuje nasledovné: 

 od 15. júna 2020  

  

1. V materských školách ostáva prevádzka nezmenená, prijaté deti k 1.6.2020 pokračujú 

v dochádzke do 30.6.2020, technické a personálne dôvody neumožňujú zobrať všetky 

deti. Zmena  sa týka priebehu a spôsobu odovzdávania detí:  

a) Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy od 15.6.2020 už 

nepodpisuje vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa. 

b) Rešpektuje však zákaz vstupu do priestorov školy každému s príznakmi infekcie 

dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19, ako aj 

inej infekčnej choroby. 

c) Ruší sa povinné ranné meranie teploty. 

d) Zrušený je 10 minútový limit na zotrvanie zákonného zástupcu v priestoroch školy. 

2. Záujmová činnosť v CVČ do 30.6.2020 je zastavená. 

 

3. Vzdelávanie podľa príslušných vzdelávacích programov v jednotlivých odboroch ZUŠ 

bude pokračovať dištančným spôsobom do 30.6.2020 a podľa pokynov riaditeľa školy. 

 

4. Vyučovanie v základných školách ostáva zachované, v 1 -5. ročníku podľa pokynov 

riaditeľov škôl, riaditelia ZŠ  v termíne do 17.6.2020 urobia prieskum záujmu žiakov 

o nástupe do tried základných škôl v 6. - 9. ročníkoch k termínu 22.6.2020 a zistia počet 

žiakov v dištančnom vzdelávaní.  
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5. Na základe zistených skutočností, personálnych a technických možností školy riaditelia 

ZŠ rozhodnú o počte zaradenia žiakov 6. -9. ročníkov do vyučovacieho procesu v ZŠ 

od 22.6.2020. O svojom rozhodnutí informujú zriaďovateľa do 19.6.2020. 

 

 

V Púchove, 12. mája 2020                                                       

 

 

 

 

 

       JUDr. Katarína HENEKOVÁ 

         primátorka mesta 

 

 


