MĚSTSKÁ ČÁST BRATISLAVA-DÚBRAVKA
Zatevná 2, 844 02 Bratislava

č.j. 5/2020-St

Bratislava 10.06.2020
Rozhod nutie starostu

mestskej časti Bratislava-Dúbravka
o obnovení školského vyučovania v základných školách vo svojej zriad'ovatel'skej posobností pře
žiakov prvého až piateho řečníka, prevádzky zariadení školského klubu dětí a školského stravovania
při základných školách a od 22.6.2020 o obnovení vyučovania žiakom šiesteho a deviateho ročníka
formou odborných konzultácii.
Starosta mestskej časti Bratislava-Dúbravka v súlade s Rozhodnutím ministra školstva, védy,

výskumu a sportu č. 2020/12033:2-A2110 zo dna 28.5.2020 (v znění rozhodnutia č. 2020/12614:1A2110 s účinnosťou od 15.6.2020) a v súlade s Opatřením Úřadu veřejného zdravotnictva Slovenskej
republiky při ohrození veřejného zdravia č. OLP/473 8/2020 zo dna 9.6. 2020 rozhodol takto:
obnovuje
s účinnosťou od 15. juna 2020 školské vyučovanie na Základnej škole Beňovského l, Bratislava,
Základné) škole Nejedlého 8, Bratislava, Základnej škole Při kříži 11, Bratislava, Základnej škole
Sokolíkova 2, Bratislava, prevádzku školských klubov dětí azariadenia školského stravovania při
týchto základných školách.
Riaditelia základných škol budu postupovat' při zabezpečovaní yýchovno-vzdelávacieho procesu
v súlade s Usměrněním a odporúčaniami vydanými MSVVaS SR s úcinnosťou od 15.6.2020
(Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škol do konca školského roku
2019/2020). Vzhl'adom na miestne podmienky personálně, materiálně apriestorové možnosti škol,
riaditel' základnej školy rozhodne v akom režime při zaistení hygienicko-epidemiologických opatření
bude škola ofrvorená. Doba výuky je max. 10 hodin v čase od 7:00 do 17:00 hod.
Odóvodnenie:

Minister školstva, védy, výskumu a sportu na základe opatrenia Úřadu veřejného zdravotnictva SR č.

OLP/2576/2020 rozhodnutím č. 2020/10610:1-A1030 z 26. 3. 2020 mimoriadne přerušil školské
vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania, mimoriadne přerušil prevádzku školských
zariadení okrem diagnostických centier, reedukačných centier a liečebno-výchovných sanatorií od 30.
marca 2020 do odvolania. Úřad veřejného zdravotnictva SR opatřením č. OLP/4204/2020 z 22. 5.
2020 rozšířil výnimku z uzatvorenia zariadení pře děti a mládež podl'a § 24 zákona č. 355/2007 Z. z.
nariadeného opatřením č. OLP/4083/2020 z 19. 5. 2020 o školy a školské zariadenia.
Minister školstva, védy, výskumu a sportu na základe opatrenia Úřadu veřejného zdravotnictva SR č.

OLP/4838/2020 zo dna 9.6.2020 rozhodnutím č. 2020/12033:2-A2110 zo dna 28.5.2020 obnovil aj
školské vyučovanie, ak tak rozhodne zriaďovatel', prevádzku školských klubov dětí, ak tak rozhodne
zriaďovatel' ako aj prevádzku zariadej,>^g^^'J|^t),avovania.
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RNDr. Martin Zaťovič
starosta

