Mesto PEZINOK
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
Číslo: 11/2021/OŠSS
Mesto Pezinok, ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení podľa § 6 ods. 1, ods. 2, ods. 3 a ods. 14
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov, na základe uznesenia vlády SR č. 122, 123 zo dňa 28.02.2021 a v zmysle rozhodnutia
ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:2–A1810 zo dňa 02. 03. 2021 a manuálu
„Návrat do škôl 2021“ od 08. 03. 2021 a usmernenia pre riaditeľov a zriaďovateľov
k otváraniu/zatváraniu škôl zo dňa 24. 02. 2021
rozhodlo
v termíne od 08. 03. 2021 do 21. 03. 2021
a) na základe prevádzkových podmienok o zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu
prezenčnou formou v materských školách prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným
prezenčným výkonom práce (samoživiteľ a obaja zákonní zástupcovia dieťaťa, ktorí nemajú
možnosť vykonávať prácu z domácnosti), a to z dôvodu obmedzenia mobility so zachovaním
možnosti dochádzky pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. Súčasne sa
týmto rozhodnutím vzhľadom na zmenu podmienok školského vyučovania a prevádzky školských
zariadení zachováva právo riaditeľa/zriaďovateľa zabezpečovať prezenčnú formu vzdelávania za
podmienok uvedených v rozhodnutiach ministra školstva vedy, výskumu a športu SR č. 2020/15801:1A1800 zo dňa 28. 08. 2020 a č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 05. 02. 2021 o možnosti poskytnúť voľno
jednej alebo viacerým triedam MŠ na viac ako 5 dní z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 so
súhlasom zriaďovateľa a o poskytovaní dištančného vzdelávania.
b) na základe prevádzkových podmienok o zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu
prezenčnou formou v základných školách na prvom stupni prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi
zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce (samoživiteľ a obaja zákonní
zástupcovia dieťaťa, ktorí nemajú možnosť vykonávať prácu z domácnosti) alebo pre žiakov,
ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu, a to z dôvodu obmedzenia
mobility so zachovaním možnosti dochádzky pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným
výkonom práce. Súčasne sa týmto rozhodnutím vzhľadom na zmenu podmienok školského
vyučovania a prevádzky školských zariadení zachováva právo riaditeľa/zriaďovateľa zabezpečovať
prezenčnú formu vzdelávania za podmienok uvedených v rozhodnutiach ministra školstva vedy,
výskumu a športu SR č. 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28. 08. 2020 a č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa
05. 02. 2021 o možnosti poskytnúť voľno jednej alebo viacerým triedam ZŠ na viac ako 5 dní
z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 so súhlasom zriaďovateľa a o poskytovaní dištančného
vzdelávania.
Odôvodnenie:
Toto rozhodnutie bolo vydané Mestom Pezinok na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy,
výskumu a športu SR č. 2021/10079:2–A1810 zo dňa 02. 03. 2021 a v zmysle uznesení vlády č. 122,
123 zo dňa 28.02.2021 a manuálu „Návrat do škôl 2021“ od 08. 03. 2021 a v zmysle usmernenia pre
riaditeľov a zriaďovateľov k otváraniu/zatváraniu škôl zo dňa 24. 02. 2021.

Poučenie:
Toto rozhodnutie nenahrádza rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/10079:2A1810 zo dňa 02. 03. 2021 a uznesenia vlády č. 122, 123/2021 zo dňa 28. 02. 2021, manuál „Návrat
do škôl 2021“ od 08. 03. 2021 a usmernenie pre riaditeľov a zriaďovateľov k otváraniu/zatváraniu škôl
zo dňa 24. 02. 2021, školy i školské zariadenia sú povinné zabezpečiť dodržanie podmienok uvedené
v jeho výrokovej časti ako aj súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a ostatnými
záväznými dokumentmi.

V Pezinku 03. 03. 2021

Mesto Pezinok
Ing. arch. Igor Hianik, primátor

