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Obec SMILNO, Smilno 194,  086 33 Zborov 

 

      

ROZHODNUTIE 2/2021 

 

V zmysle Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/10079:2-A1810 v 

súlade s podmienkami uvedenými v uzneseniach vlády Slovenskej republiky č. 122 a 123 z 

28. februára 2021, v súlade s manuálom „Návrat do škôl 2021, po prerokovaní situácie 

s riaditeľkou Základnej školy s materskou školou Smilno a podľa odporúčaní RÚVZ 

v Bardejove  

 

obec Smilno ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Smilno 

 

r o z h o d u j e 

 

prevádzku materskej školy, základnej školy, školského klubu a školskej jedálne  

ponechať otvorenú od 8.3.2021 do 21.3.2021  

s nasledovnými podmienkami: 

1/ Materská škola:  

- prezenčná výučba prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom 

práce. 

2/ Základná škola:  

- prezenčná výučba  prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom 

práce,  

- prezenčná výučba pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému 

vzdelávaniu, 

- prezenčná výučba pre ostatných žiakov vzhľadom na voľné kapacity školy a priaznivú 

epidemiologickú situáciu v rodinách a obci. 

3/ Školský klub: prezenčne. 

4/ Školská jedáleň: v prevádzke. 



 

Odôvodnenie: 

Ministerstvo školstva odporúča poskytovať výchovno-vzdelávací proces prednostne deťom 

zákonných zástupcov s nevyhnutných prezenčným výkonom práce, deťom, ktoré nemajú 

podmienky pre dištančné vzdelávanie a umožňuje doplniť počet žiakov podľa vlastných 

kapacít, hygienických podmienok a epidemiologickej situácie. Vzhľadom na splnenie 

všetkých podmienok je možné pokračovať vo výučbe v materskej i základnej škole a ponechať 

v prevádzke školský klub i školskú jedáleň. 

 

V Smilne, 7.3.2021 

 

 

 

        Bc. Vladimír Baran v. r. 

             starosta obce Smilno 

 

 

 

Vysvetlivky:  

1. Testy – otestovať sa musí aspoň jeden zákonný zástupca dieťaťa či žiaka, ktorý s ním žije v 
spoločnej domácnosti. Zákonný zástupca predkladá riaditeľke školy alebo zástupkyni riaditeľky školy 
pre materskú školu Prílohu č. 11a  Čestné prehlásenie a súhlas so spracovaním údajov, ktorého 
prílohou je kópia negatívneho testu COVID-19 alebo výnimka z testovania. 

2. Žiaci materskej školy a prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov.  

3. Platnosť testov – test zamestnancov, zákonných zástupcov i žiakov, u ktorých je vyžadovaný, platí 7 
kalendárnych dní podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU a vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky 

4. Pri prezenčnej forme vzdelávania a pri povolenej prevádzke sa riadia školy a školské zariadenia 
podľa:  

5 a. manuálu „Návrat do škôl“ (od 8. 3. 2021),  

b. „Covid – školského semaforu“ (zelená, oranžová, červená fáza) tzn. manuálov pre jednotlivé typy 
škôl a školských zariadení, ktoré sú zverejnené na stránkach MŠVVaŠ SR v Aktuálnych témach v 
položke Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia,  

c. platných uznesení Vlády SR, rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu, vyhláškami 
ÚVZ SR,  

d. celoštátneho COVID AUTOMATU, miestne príslušného RÚVZ, ktorý môže rozhodnúť o ďalších, 
avšak len prísnejších opatreniach s vplyvom na priebeh výchovnovzdelávacieho procesu v školách a 
školských zariadeniach v danom regióne, ktorého sa tieto opatrenia týkajú. 
    

 


