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Obec Limbach ako zriaďovateľ základnej školy a školských zariadení podľa §6 ods. 1, ods.2, 

ods.3, ods.14 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

v znení neskorších predpisov, na základe Uznesenia vlády SR č. 122 a 123 zo dňa 28.2.2021 

a v zmysle Rozhodnutia ministra školstva , vedy , výskumu a športu SR č. 2021/10079-2-A 

1810 zo dňa 2.3.2021 a manuálu „ Návrat do škôl 2021“ od 8.3.2021  a usmernenie pre 

riaditeľov a zriaďovateľov k otváraniu, zatváraniu škôl zo dňa 24.2.2021, vydala toto  

 

Rozhodnutie 

 

V termíne od 8.3.2021 do 21.3.2021 bude výchovno – vzdelávací proces v MŠ, ZŠ 

a Školskom klube pri ZŠ prebiehať nasledovne : 

 

a) na základe prevádzkových podmienok o zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu 

prezenčnou formou v materskej škole prednostne pre deti zamestnancov 

s nevyhnutným prezenčným výkonom práce ( samoživiteľ a obaja zákonní 

zástupcovia, ktorí nemajú možnosť vykonávať prácu z domácnosti) a to z dôvodu 

obmedzenia mobility so zachovaním možnosti dochádzky pre deti zamestnancov 

s nevyhnutným prezenčným výkonom práce 

b) na základe prevádzkových podmienok o zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu 

prezenčnou formou v školskom klube detí pri ZŠ prednostne pre deti zamestnancov 

s nevyhnutným prezenčným výkonom práce ( samoživiteľ a obaja zákonní 

zástupcovia, ktorí nemajú možnosť vykonávať prácu z domácnosti) a to z dôvodu 

obmedzenia mobility so zachovaním možnosti dochádzky pre deti zamestnancov 

s nevyhnutným prezenčným výkonom práce 

c) na základe prevádzkových podmienok o zabezpečení výchovno – vzdelávacieho 

procesu naďalej dištančnou formou v základnej škole  

Odôvodnenie: 

Toto rozhodnutie bolo vydané na základe Rozhodnutia ministra školstva , vedy , výskumu 

a športu SR č. 2021/10079-2-A 1810 zo dňa 2.3.2021 a manuálu „ Návrat do škôl 2021“ od 

8.3.2021  a usmernenie pre riaditeľov a zriaďovateľov k otváraniu, zatváraniu škôl zo dňa 

24.2.2021. Zároveň toto rozhodnutie reaguje na vývoj epidemiologickej situácie a to v zmysle 

odporučenia príslušných orgánov , otvorenie prevádzok MŠ a ZŠ bude predmetom ďalšieho 

epidemiologického vyhodnocovania. 

 

 

Bc . Adriana Čechovičová 

starostka obce 


