
OBEC ŽBINCE, Žbince 34, 072 16 Hatalov 
 

V Žbinciach  26. 2. 2021 
č. j. 42/2021 

 
R O Z H O D N U T I E 

 
O OBNOVENÍ  PREZENČNEJ FORMY  VZDELÁVANIA   

v materskej škole a na 1. stupni  základnej školy  
v Základnej škole s materskou školou Žbince 

 
 Zriaďovateľ ZŠ s MŠ Žbince v súlade s rozhodnutím ministra školstva SR č. 2021/10079:1-
A1810, s odporúčaním RÚVZ Michalovce zo dňa 25. 2. 2021, v zmysle aktuálne platného uznesenia 
vlády SR č. 77/2021 a na základe výsledkov prieskumu medzi zákonnými zástupcami detí a žiakov 
v súčinnosti s riaditeľkou školy pri zabezpečení personálnych a prevádzkových podmienok školy  
                                                                        rozhodol  

o obnovení prezenčnej formy vzdelávania  pre deti materskej školy, pre žiakov 1. stupňa ZŠ  
od  01.03.2021 

 
 Riaditeľka školy zabezpečí organizáciu a podmienky školského vyučovania a jednotlivých 
prevádzok školy za dodržania prísnych hygienických, epidemiologických a bezpečnostných opatrení na 
zamedzenie šírenia sa nákazy COVID – 19:  
1/ Pri prezenčnej forme vzdelávania sa 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.  
Súčasťou obnovenia školského vyučovania v MŠ a ZŠ je  aj obnovenie prevádzky zariadenia školského 
stravovania na konzumáciu a výdaj jedál a nápojov pre detí, žiakov a zamestnancov, ktorí budú 
zabezpečovať školské vyučovanie. 
2/ Škola naďalej bude zabezpečovať pre žiakov 2. stupňa ZŠ školské vyučovanie  formou dištančného 
vzdelávania.   
3/ Od 1. marca 2021 zamestnanci školy, zákonní zástupcovia detí a žiakov (aspoň jeden žijúci v 
spoločnej domácnosti)  musia byť pretestovaní a pred vstupom  do školy predložiť k nahliadnutiu  
príslušný doklad v súlade s vyhláškou ÚVZ č. 47/2021.  
 Riaditeľka školy  zabezpečí pre zamestnancov ochranné a dezinfekčné prostriedky.  V prípade, 
ak osoba, ktorá sa zdržiava v škole vykazuje niektorý z možných príznakov COVID –19, je nutné ju 
odizolovať od ostatných do samostatnej miestnosti.  O podozrení na nákazu škola informuje 
zriaďovateľa, príslušný RÚVZ a ak ide o dieťa/žiaka jeho zákonných zástupcov.    
 Bližšie informácie a interné pokyny škola zverejní na verejne prístupnom mieste a na svojom 
webovom sídle.  
  
Odôvodnenie: 
 Zriaďovateľ školy v súlade s rozhodnutím ministra školstva SR č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 
5. 2. 2021, odporúčaním RÚVZ Michalovce zo dňa 25. 2. 2021 a v zmysle s aktuálne platným uznesením 
vlády SR č. 77/2021 obnovuje prezenčnú formu vzdelávania na 1. stupni ZŠ  od 1. 3. 2021.  Rozhodnutie 
č. 2020/15801:1-A1800 z 28. augusta 2020 ostáva týmto rozhodnutím nedotknuté. 
  
 Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa naďalej primerane vzťahujú 
ustanovenia platných príslušných právnych predpisov a rozhodnutí.        

 
                                                                                 Ján Jurko 

       ................................................................... 
                              starosta obce 


