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Vec:
ROZHODNUTIE

Vážená pani riaditerka,

na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2021/9418:2-Al810 z 8. januára 2021
mestská čast' Bratislava-Karlova Ves (d'alej len ,, mestská čast"'), vydáva toto rozhodnutie s
účinnost'ou od 11. januára 2021:

1. obnovuje prevádzku materskej školy E. Fullu 12, Bratislava (d'alej len ,, materská
škola"), pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre
deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávat' ju
z domácnosti. Materská škola bude v prevádzke ako zberná materská škola pre deti
všetkých materských šk81 v zriad'ovatel'skej p8sobnosti mestskej časti.

??

S úctou 'J-.,,
Dana ČahoÍová

starostka

?:
Rozhodnutie ministra školstva č. 20121 /94 18 :2-A 1810

Telefón
02/707 11 1ll

E-m3il

starostka@karlovaves.sk
Web
www.karlovaves.sk

Bankové spojenie
1804143001/5600

IČO
603 520

""?



0 MINISTERSTVO

ŠKOLÍY,
VÝSKUMU A ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Branislav Grěhling
minister

Bratislava 8. januára 2021

Číslo: 2021/9418:2-A1810

ROZHODNUTIE

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podl'a § 15Ó ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
rozhoduje takto:

Súčinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie vškolách
a prevádzku školských zariadení o)?

a) materských šk61 a špeciálnych materských šk61 pre deti zákonných zástupcov pracujúcich
v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce
neumožňuje vykpnávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a
rozhodne tak zriad'ovatel";

riaditelia šk61, v ktorých sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách, zabezpečia pre deti,
žiakov a poslucháčov dištančné vzdelávanie,

b) školských klubov detí pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a
pre deti zákonných zástupcov, ktorým póvaha práce neumožňuje vykonávať ju z
domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriad'ovatel',

c) školských internátov pre deti materských škól podl'a písmena a),

d) zariadení školského stravovania, ak to prpvád;?kové podmienky umožňujú a rozhodne tak
zriad'ovatel', pre deti

materských šk61 podl'a písmena a),
školských klubov detí podra písmena b),

i.

ii.

e) špeciálnych výchovných zariadení.
(

Zrušuje sa rozhodnutie č. 2021/9418:1-A1810 z 5. januára 2021.



Od6vodnenie: y

Toto rqzhodnutie reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu decembra 2020 a od
začiatku roka 2021 a oproti rozhodnutiu č. 2021/9418:1-A1810 z 5. januára 2021 sa rozširuje
.možnosť prevádzky zariadení školského stravovania aj pre deti v školských kluboch detí, ktorých
zákonní zástupcovia pracujú v kritickej infraštruktúre alebo ktorých povaha práce neumožňuje
vykonávať ju z domácnosti.

Týmto rozhodnutím sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a zároveň riaditelia šk61,
v ktorých sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie, zabezpečia žiakom dištančné vzdelávanie. V
prípade, že sa žíak vzdeláva dištančne v priestoroch školského klubu detí, znamená to, ze sa
zúčastÓuje výchovno-vzdelávacej činností. Ak tento žiak odoberie stravu v školskej jedálni,
žiadatel'ovi možno poskytnúť dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa žiakov
základných škól podl'a § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v p6sobnosti Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Rozhodnutie č. 2020/15801:1-A1800 z 28. augusta 2020 ostáva týmto rozhodnutím nedotknuté.

Branislav Grčhling
minister školstva, vedy, výskumu a športu


