OBEC VYŠNÁ RYBNICA
Obecný úrad, Vyšná Rybnica 119, 072 41
Vo Vyšnej Rybnici, 19. 2. 2021
Č. j. 3/2021

ROZHODNUTIE
O OBNOVENÍ ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA
na 1. stupni základnej školy Vyšná Rybnica 138
Zriaďovateľ Obec Vyšná Rybnica na základe odporúčania regionálnej hygieničky
RÚVZ Michalovce v súčinnosti s riaditeľkou školy a vzhľadom k možnosti zabezpečenia
personálnych a prevádzkových podmienok školy rozhodol
o obnovení školského vyučovania vo Vyšnej Rybnici
pre žiakov 1. stupňa ZŠ
s účinnosťou od 22. februára 2021.
Organizáciu a podmienky školského vyučovania pre deti a žiakov a jednotlivých
prevádzok zabezpečí riaditeľka školy formou prezenčného vyučovania.
Pri prezenčnej forme vzdelávania sa škola bude riadiť v zmysle:
- manuálu MŠ SR „Návrat detí do škôl od 8.2.2021“ zo dňa 4.2.2021,
- „Covid – školského semaforu“ (zelená, oranžová, červená fáza),
- platných uznesení Vlády SR, rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu,
vyhláškami ÚVZ SR, celoštátneho COVID automatu, miestne príslušného RÚVZ.
Súčasťou obnovenia školského vyučovania je aj obnovenie prevádzok školského klubu detí a
zariadenia školského stravovania na konzumáciu a výdaj jedál a nápojov pre žiakov
a zamestnancov, ktorí budú zabezpečovať školské vyučovanie prezenčnou formou.
Bližšie informácie a interné pokyny škola zverejní na verejne prístupnom mieste a na
svojom webovom sídle.
Odôvodnenie:
Zriaďovateľ školy na základe odporúčania regionálnej hygieničky RÚVZ Michalovce
a usmernenia ministra školstva vedy, výskumu a športu v aktualizovanom dokumente –
manuál „Návrat do škôl od 8. 2. 2021“zo dňa 4. 2. 2021 obnovuje školské vyučovanie
v tunajšej škole od 22. 2. 2021 pre žiakov 1. stupňa základnej školy. Rozhodnutím ministra
školstva vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5.2.2021 dochádza
k aktualizácii v nadväznosti na plynutie času platnosti zákazu vychádzania. Rozhodnutie č.
2020/15801:1-A1800 z 28. augusta 2020 ostáva týmto rozhodnutím nedotknuté.
Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa naďalej primerane
vzťahujú ustanovenia platných príslušných právnych predpisov a rozhodnutí.
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