Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice (ďalej „SSŠ“)
Organizačná zložka: Súkromná základná škola (ďalej „SZŠ“)

Oznámenie k zabezpečeniu výchovy a vzdelávania v 1.-4. ročníku SZŠ
a prevádzky Súkromného školského klubu detí
od 08. 03. 2021
Vážení rodičia,
na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 2. marca 2021 účinného od 08. 03. 2021 zverejneného o 17.30
hod. na https://www.minedu.sk/26599-sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-8-3-2021/ sa
školské vyučovanie v základných školách na prvom stupni obnoví prednostne pre žiakov, ktorí sú
deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce alebo pre žiakov, ktorým
podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu. Uvedeným dokumentom sa mení
a dopĺňa Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5. februára 2021 účinného od 08. 02. 2021.
V súlade s Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 123 z 28.02.2021 môžu žiaci 1. stupňa
navštevovať základnú školu, ak sa jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti
preukáže negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.
V súlade so závermi zo zasadnutia Krízového štábu mesta Košice zo dňa 04.03.2021
a odporúčaním Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach (ďalej „RÚVZ“) je
prezenčná výučba povolená „prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným
výkonom práce“ a podľa voľnej kapacity na školách aj pre všetkých pracujúcich rodičov,
ktorí o to prejavia záujem.
(Poznámka: V podmienkach SSŠ vzhľadom na počet žiakov v triedach spĺňame uvedenú
požiadavku.)
https://www.kosice.sk/clanok/vyucovanie-na-kosickych-zakladnych-a-materskych-skolach-saneprerusi-ani-od-buduceho-tyzdna
V zmysle Usmernenia pre riaditeľov a zriaďovateľov k otváraniu/zatváraniu škôl vydanom
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 24.02.2021 „v čiernom okrese ďalej
môže byť prerušené školské vyučovanie prezenčnou formou vzdelávania na základe rozhodnutia
RÚVZ vo forme vyhlášky zverejnenej vo Vestníku vlády. Vydané rozhodnutie RÚVZ je záväzné,
odporúčanie RÚVZ nie. Z uvedeného vyplýva, že v čiernom okrese, pokiaľ nie je vydané
rozhodnutie RÚVZ, je zabezpečovaná prezenčná forma vzdelávania podľa podmienok
uvedených v COVID AUTOMATE, v uznesení vlády Slovenskej republiky, vo vyhláške Úradu
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, a na to nadväzného rozhodnutia ministra.“
Na základe uvedeného výchova a vzdelávanie v 1.-4. ročníku SZŠ a prevádzka Súkromného
školského klubu detí pokračuje od 08.03.2021 podľa nastavených pravidiel pre všetkých
žiakov 1.-4. ročníka SZŠ a všetky deti prihlásené do Súkromného školského klubu detí.
Príloha č. 1 – Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonných zástupcov tých žiakov 1.-4. ročníka
SZŠ, ktorí nemajú možnosť vykonávať prácu z domácnosti
Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonných zástupcov ostatných žiakov 1.-4.
ročníka SZŠ
Mgr. Eva Bednáriková
zriaďovateľka a riaditeľka školy

