
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Junácka Č. 1, 832 91 Bratislava 3
Oddelenie školstva

1 9450/6526!2020/SK/SEDL Bratislava 27.05.2020
Vybavuje Sedlačíková Lucia Mgr.

ROZHODNUTIE

Mestská čast‘ Bratjslm‘a—Nové Mesto (ďalej len „ inestská čast“) ako zriaďovateľ škál, v súlade s Rozhodnutím
Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/12033: 1-A2110 zo dňa 22. mája 2020, vydaného v zmysle
ustanovenia 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektwých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s opatrením Uradii verejného zdravotníctva SR Č.
OLP/4204/2020z 22. mája 2020,

s účinnosťou od 1. júna 2020

obnovuje školské vyuČovanie v niaterských školách, základných školách, obnovuje prevádzku školských klubov detí
a zariadení školského stravovania vo všetkých základných školách s materský,ni školami (‘ďalej len „ZS s MS“)
vo svojej zriad‘ovateľskejpósobnosti, a to v:

ZŠ s MŠ C‘ádrova
ZS s MS, Ceská
ZS s MS, Jeséniova
ZS s MS, Kalinčiakova
ZS s MS, Odborárska
ZS s MS, Riazanská
ZS s MS, Sibírska
ZS s MS, Za kasárfwu

Mestská Čast‘ deleguje na riaditel‘ov uvedených ZŠ s MŠ, aby po zvážení personálnych, materiálnych,
priestorových možností a mých špecřk školy, v súlade s usmerneniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škál do konca školského roku 2019/2020
(aktualizáeia 22. 5. 2020) a Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škál do konca školského
roku 2019/2020 (áktualizácia 22. 5. 2020):
- určili Čas prevádzky materskej školy a základnej školy,
- zabezpečili rozdelenie detí a žiakov do skupín, podľa Rozhodmítia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR
Č. 2020/12033:1-A2110,
- vydali pokyny upravujúce podmienkv konkrétnej školy,
- informovali zákonných zástupcov detí obvyklým spásobon2.

Odóvodnenie:

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR
Č. OLP/2576/2020 rozhodnutím Č. 2020,‘10610:1-A1030 z 26. marca 2020
- mimoriadne prerušil školské yuČovanie i‘ školách od 30. marea 2020 do odvolania,
- mimoriadne prerušil prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.
Minister školstva, vedy, výskunzu a športu SR Rozhodnutím č. 2020/11506:1-A2]10 obnovil prevádzku zariadení
školského stravovania v rozsahu a za podmienok uvedených v opatrení Uradu verejného zdravotníctva SR
Č. LP/3991/2020z 13. 5. 2020.


