
Rozhodnutie Obce Oreské ako zriaďovateľa materskej školy 

Oreské o otvorení prevádzky od  01.06.2020. 

 

Obec Oreské na základe rozhodnutia Ministra školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky a v súlade s odporúčaniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky otvára v pondelok 1. júna 2020  Materskú školu Oreské. 

Podmienky opätovného otvorenia materských škôl do konca školského roku 2019/2020 sú 

definované nasledovne: 

 počet detí v triedach materských škôl - 15 detí 

 čas prevádzky: od 7:00  do  16:00 hod. (maximálne 9 hodín) 

 bude zabezpečená prevádzka školského stravovania  

 prevádzka počas mesiacov júl a august bude zabezpečená podľa záujmu rodičov    

 

Špecifické podmienky : 

 Riaditeľka MŠ zistí záujem o umiestnenie detí  do školy od 1.6.2020  a záujem 

o stravovanie - prieskum záujmu medzi rodičmi, nakoľko účasť žiakov na vyučovaní je 

dobrovoľná. 

 

 Zriaďovateľ spolu s riaditeľkou školy vykoná výber detí do MŠ zohľadňujúc:  

- záujem zákonných zástupcov, t.j. počet prihlásených detí 

- kritéria v zmysle rozhodnutia ministra o prednostnom umiestnení detí do školy, 

rodičov v „prvej línii“ t. j.:  zdravotníckych pracovníkov,  príslušníkov hasičského a 

záchranného zboru,  príslušníkov policajného zboru  a deti pedagogických 

pracovníkov  

-zohľadňujúc miestne podmienky, personálne, materiálne a priestorové možnosti 

školy 

- deti zamestnaných rodičov 

Zákonní zástupcovia detí, ktoré nebudú môcť byť umiestnené do materskej školy 

budú o tejto skutočnosti upovedomení.  

 riaditeľka vydá  a zverejní pokyny upravujúce podmienky, ktoré sa týkajú prevádzky 

a vnútorného režimu a zaistenia bezpečnosti a ochrany detí a žiakov 

 riaditeľka zabezpečí organizáciu výchovno- vzdelávacieho procesu v súlade 

s odporúčaniami Ministerstva školstva SR 

 riaditeľka  zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter a dezinfekciu rúk 

 riaditeľka zabezpečí podmienky a spôsob preberania  detí a príchod 

a odchod  žiakov podľa konkrétnych podmienok školy s osobami, ktoré žijú 



v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší 

ako 10rokov. 

 zákonný zástupca dodržiava pokyny riaditeľky a pri prvom nástupe alebo po každom 

prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni predkladá vyhlásenie o zdravotnom 

stave dieťaťa  (v prílohe) 

 Dieťa pri príchode do materskej školy bude mať nasadené rúško + zo sebou jedno 

náhradné rúško v hygienickom obale 

 

V Oreskom, 25.05.2020 

 

 

Ing. Tomáš Mikúš 

Starosta Obce Oreské 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 2 

 

Vyhlásenie 

 

Vyhlasujem, že dieťa ............................................., bytom v  ..................................................................................., 

neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej 

zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, 

zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).  

Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu 

ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, angína, 

vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami).  

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som 

sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 V ................................. dňa ...................  

Meno a priezvisko zák. zástupcu:  

Adresa zákonného zástupcu:  

Telefón zákonného zástupcu:  

Podpis zákonného zástupcu:  

 


