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Váš list číslo/zo dňa  Naše číslo  Vybavuje/linka Sabinov: 
      1059/2020/ŠO PaedDr. Iveta Šulíková 26.5. 2020 
 

 
Vec 

Rozhodnutie primátora mesta Sabinov 

 
 Primátor mesta ako najvyšší výkonný orgán mesta podľa § 13 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 
Zb. Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s rozhodnutím Ministerstva školstva, ve-

dy, výskumu a športu č. 2020/12033:1-A2110 z 22. mája 2020 a s opatrením Úradu verejného zdravotníctva 

SR č. OLP/4204/2020 z 22. mája 2020  
 

s účinnosťou od 1. júna 2020  
 

a/ obnovuje školské vyučovanie v Základnej škole, 17. novembra 31 v Sabinove 

  
- pre žiakov nultého ročníka a prvých až piatych ročníkov, ktorých rodičia do 25.5.2020 záväzne prejavili záu-

jem o výchovu a vzdelávanie dieťaťa v základnej škole v skupine s počtom najviac 20 žiakov a maximálne na 
deväť hodín 

- obnovuje prevádzku školského klubu detí pre deti nultého až piateho ročníka, ktorých rodičia do 25.5.2020 
záväzne prejavili záujem v skupine s počtom najviac 20 žiakov a maximálne na deväť hodín 

- obnovuje prevádzku zariadenia školského stravovania pre prihlásených žiakov, diétne stravovanie sa v čase 

mimoriadnej situácie neposkytuje  
 

Riaditeľ školy: 
 

- zabezpečí dodržiavanie prísnych hygienických a ochranných opatrení  

- zabezpečí dištančné vzdelávanie pre žiakov šiestych až deviatych ročníkov a pre žiakov prvých až piatych 
ročníkov, ktorí nebudú navštevovať školu v rozsahu a forme, ktoré umožňujú priestorové a materiálne pod-

mienky školy 
- zabezpečí plnenie všetkých opatrení, súvisiacich s otvorením školy, uvedených v usmernení   MŠVVaŠ  

Slovenskej republiky - „Organizácia a podmienky  výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského 

roku 2019/2020  zo dňa 22.5.2020“ 
 

 
Odôvodnenie: 

 
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

- na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2576/2020 rozhodnutím č. 2020/10610:1-

A1030 z 26.3.2020 mimoriadne prerušil školské vyučovanie a prevádzku školských zariadení v školách od 30. 
marca 2020 do odvolania 
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- rozhodnutím č. 2020/12033:1-A2110 z 22. mája 2020 a s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. 
OLP/4204/2020 z 22. mája 2020 s účinnosťou od 1. júna 2020 obnovuje školské vyučovanie v základných 

školách na účel výchovy a vzdelávania žiakov nultého ročníka a prvého až piateho ročníka 

 
 

 
 

 
 

 

   
          Ing. Michal Repaský 

            primátor mesta 
Na vedomie : 

ZŠ, Ul.17. novembra 31, Sabinov 
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