Rozhodnutie obce Súľov-Hradná
číslo COVID-19/2020-05-26
Obec Súľov–Hradná, ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Súľov–Hradná 64
(ďalej aj len „Škola“), v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom
znení, v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, v spojení s príslušnými ustanoveniami
Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 22.05.2020 číslo: 2020/12033:1A2110 (ďalej aj len „Rozhodnutie ministra“) a na základe výsledkov prieskumu záujmu zákonných
zástupcov o umiestnenie dieťaťa / žiaka do materskej / základnej školy a školského klubu detí od
01.06.2020 (uskutočneného od 19.05.2020 do 20.05.2020),
rozhodla,
že s účinnosťou od 01.06.2020:
1. obnovuje školské vyučovanie v
a) v Materskej škole1
b) v Základnej škole2 na účel výchovy a vzdelávania žiakov prvého až piateho ročníka3
2. obnovuje prevádzku Školského klubu detí4
za podmienok upravených v Rozhodnutí ministra v platnom znení.
Odôvodnenie






Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodnutím číslo 2020/10610:1-A1030 z
26.03.2020:
o mimoriadne prerušil školské vyučovanie v školách od 30.03.2020 do odvolania
o mimoriadne prerušil prevádzku školských zariadení okrem diagnostických centier,
reedukačných centier a liečebno-výchovných sanatórií od 30.03.2020 do odvolania.
Úrad verejného zdravotníctva SR opatrením č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 rozšíril výnimku z
uzatvorenia zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. nariadeného
opatrením č. OLP/4083/2020 z 19. 5. 2020 o školy a školské zariadenia uvedené vo výroku tohto
rozhodnutia.
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodnutím číslo 2020/12033:1-A2110 z
22.05.2020 od 01.06.2020 obnovil školské vyučovanie v školách a prevádzku školských zariadení
uvedených vo výroku tohto rozhodnutia.

Súľov-Hradná 26.05.2020
............................................................
Jaroslav Bušfy
starosta obce Súľov - Hradná

1

Na účely tohto rozhodnutia sa pod označením Materská škola rozumie Materská škola s miestami
prevádzkovania Súľov–Hradná 114 a Jablonové 118 – organizačná zložka Školy.
2
Na účely tohto rozhodnutia sa pod označením Základná škola rozumie Základná škola s miestom
prevádzkovania Súľov–Hradná 64 – organizačná zložka Školy.
3
V súlade s obsahom bodu 9 Rozhodnutia ministra riaditeľ Základnej školy naďalej zabezpečí dištančné
vzdelávanie pre žiakov šiestych až deviatych ročníkov a pre žiakov prvých až piatych ročníkov, ktorí nebudú
umiestnení v škole, v rozsahu a forme, ktoré umožňujú personálne a technické možnosti školy.
4
Na účely tohto rozhodnutia sa pod označením Školský klub detí rozumie Školský klub detí s miestom
prevádzkovania Súľov-Hradná 64 – súčasť Školy.

