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ROZHODNUTIE

Primátor mesta Spišská Nová Ves na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu
a športu SR Č. 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22. 5. 2020 a Č. 2020/l2033:2-A2110 zo dňa
28. 5. 2020 a v rozsahu a za podmienok uvedených v Opatrení Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia Č. OLP/4204/2020 zo dňa 22. 5. 2020
a Č. SOPZŠC/43 17/94824/2020 zo dňa 22.5.2020

s účinnosťou od 1. júna 2020

a) obnovuje školské vyučovanie v materských školách:
• Materská škola, Hviezdoslavova ul. 33,
• Materská škola, Gorazdova ul. 28,
• Materská škola, Slovenská ul. 14,
• Materská škola, Tehelná ul. 20,
• Materská škola, 1. Krasku 3,
• Materská škola, J. Hanulu 6,
• Materská škola, E. M. Šoltésovej 27,
• Materská škola, Lipová 21,
• Materská škola, Komenského 25,
• Materská škola, S. Tornášika 5,
• Materská škola, P. Jilemnického 2,
• Materská škola, Z. Nejedlého 5,
• Materská škola, Stolárska 2,
• Materská škola, Rybničná 31,

b) obnovuje školské vyučovanie v základných školách na účel výchovy a vzdelávania
žiakov nultého ročníka a prvého až piateho ročníka a na účel konania komisionálnych
skúšok a jazykových skúšok:

• Základná škola, Nad Medzou l,
• Základná škola, Lipová 13,
• Základná škola, Levočská ll,
• Základná škola, Z. Nejedlého 2,
• Základná škola, Ing. O. Kožucha 11,
• Základná škola, Komenského 2,
• Základná škola, Hutnícka 16,

c) obnovuje prevádzku školských klubov detí,
d) obnovuje prevádzku zariadení školského stravovania,
e) obnovuje prevádzku zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku:

• Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Z. Nejedlého 5,
• Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Stolárska 2,



f) neobnovuje školské vyučovanie v základnej umeleckej škole.

V Základnej škole na Hutníckej ulici Č. 16 sa obnovuje vyučovanie všetkých ročníkov
špeciálnych tried.

Časový harmonogram príchodu žiakov do základnej školy určí riaditel' každej základnej školy
podľa jednotlivých skupín žiakov v osobitnom pokyne tak, aby boli dodržané časové odstupy
medzi nástupmi v rozsahu 10 - 15 minút. Najskorší možný príchod je 7.15 h. Pokyn riaditeľ
základnej školy zverejní na webovej stránke školy a zabezpečí oboznámenie rodičov
nastupujúcich žiakov.

Školské kluby detí nebudú v rannej prevádzke. Riaditel' zabezpečí vytvorenie skupín žiakov tak,
aby v školskom klube detí boli len deti z tej istej skupiny žiakov. Žiakov z rôznych skupín detí
nie je možné miešať.

Vzhl'adom na opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR upravujúce podmienky prevádzky
materských škôl, ako aj na personálne možnosti, budú materské školy v prevádzke
s obmedzeným počtom tried. Prevádzka materských škôl sa skracuje na 9 hodín denne,
od 6:00 h do 16:00 h. Do materských škôl budú prednostne umiestnené deti podl'a poradia
týchto kritérií:

1. ide o deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov
Hasičského a záchranného zboru alebo príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej
republiky, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podl'a zákona Č.
138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,

2. ide o deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku,
3. ide o deti, ktoré majú od l. septembra 2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku,
4. ostatné deti do naplnenia kapacít.

Riad itel'ky materských škôl zabezpečia informovan ie rodičov o časovom harmonograme
a spôsobe nástupu detí do materských škôl.

Zariadenia školského stravovania budú pripravovať a vydávať stravu len pre deti a žiakov, ktoré
budú umiestnené v školách a pre zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorí budú mať
výkon práce na pracovisku. Riaditeľ školy zabezpečí časový harmonogram stravovania
jednotlivých skupín detí, žiakov tak, aby boli dodržané opatrenia Úradu verejného zdravotníctva
SR v súvislosti s prevádzkou školských stravovacích zariadení v čase mimoriadnej situácie.
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