
OBEC  STRETAVA 
 Obecný úrad  Stretava č. 12,  072 13   p. Palín 

 
  V Stretave dňa  7. 2. 2021 

Č. j. 171/2021 

 
 
 
 

R O Z H O D N U T I E 
 

O OBNOVENÍ ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA   
 v Materskej škole Stretava č. 97 

   
  
 Zriaďovateľ Obec Stretava na základe Uznesenia vlády SR č. 77 z 5. februára 2021 
v súčinnosti s riaditeľkou materskej školy a vzhľadom  k možnosti zabezpečenia 
personálnych a prevádzkových podmienok školy  rozhodol  

 
o obnovení školského vyučovania  detí v Materskej škole v Stretave 

 
s účinnosťou od 8. februára 2021. 

  
 Organizáciu a podmienky školského vyučovania pre  deti materskej školy  zabezpečí 
riaditeľka školy za dodržania týchto usmernení: 
 

1. Pri prezenčnej forme vzdelávania sa materská škola bude riadiť v zmysle 
- „Covid – školského semaforu“ (zelená, oranžová, červená fáza), 
- platných uznesení Vlády SR, rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu, 
vyhláškami ÚVZ SR, celoštátneho COVID automatu, miestne príslušného RÚVZ.  

 
2. V prípade, ak prevádzkové možnosti riaditeľky MŠ spolu so zriaďovateľom neumožnia 

vykonať testovanie do termínu 8.2.2021 zamestnancov, ktorí budú zabezpečovať výchovu a 
vzdelávanie, aspoň jedného zákonného zástupcu každého dieťaťa z materskej školy,  termín 
otvorenia školy sa posunie v závislosti od čo najskoršieho realizovaného testovania. Škola 
svoj postup otvárania/neotvárania bude konzultovať aj s miestne príslušným RÚVZ.   

 
3. Test  platí sedem kalendárnych dní. Riaditeľka  školy bude vyžadovať príslušné vyhlásenie od 

zamestnancov a zákonných zástupcov. 
 

4. Riaditeľka 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 materskej 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/žiaka jeho zákonných zástupcov.   

 
5. Bližšie informácie a interné pokyny materská škola zverejní na verejne prístupnom mieste 

a na svojom webovom sídle.   
 
 
 



 
Odôvodnenie: 

 
 Zriaďovateľ školy na základe usmernenia ministra školstva vedy, výskumu a športu 
v aktualizovanom dokumente – manuál „Návrat do škôl od 8.2.2021“zo dňa 4.2.2021 
obnovuje školské vyučovanie v materskej škole od 8. 2. 2021 pre deti materskej školy. 
Rozhodnutím ministra školstva vedy, výskumu a športu číslo: 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5. 
februára 2021  dochádza k aktualizácii v nadväznosti na plynutie času platnosti zákazu 
vychádzania. 

Zriaďovateľ školy zabezpečil možnosť testovania dotknutých zamestnancov materskej 
školy a zákonných zástupcov detí  v MOM  Drahňov  dňa 06.02.2021 v čase od 15.00 h do 
16.00 h.   
 
 Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa naďalej primerane 
vzťahujú ustanovenia platných príslušných právnych predpisov a rozhodnutí.  

 
 
 
 

    Roman Hudy 
       .............................................................. 
                              starosta obce 

 
 
 
 
 
 
 


