
Materská škola, Ul. Škultétyho 1031/26, 075 01  Trebišov 

  
Č. r.: 2/2020 

   
V Trebišove, dňa 21.05. 2020 

 

 

Riaditeľka Materskej školy, Ul. Škultétyho 1031/26 v Trebišove týmto vydáva 

 
 

R O Z H O D N U T I E    
 

o prerušení prevádzky na elokovanom pracovisku Ul. Pri Polícii  2667 

v čase od 1.06.2020 do odvolania 

Odôvodnenie: 

Vedenie materskej školy so súhlasom zriaďovateľa pristúpilo k prerušeniu prevádzky 

z  dôvodu rekonštrukčných prác na budove školy v súlade s projektom z OP – Kvalita 

životného prostredia s nenávratným finančným príspevkom vo výške 933 789,49 EUR , ktorý 

získalo Mesto Trebišov pre zníženie energetickej náročnosti budovy. Z bezpečnostného 

hľadiska  nie je možná realizácia výchovno – vzdelávacieho procesu na škole, z dôvodu 

ohrozenia zdravia deti a dospelých (rodičov a zamestnancov) v priestoroch školy a v areáli 

školského dvora. 

Zriaďovateľ poskytol rodičom, ktorí v zmysle usmernenia MŠ SR  Organizácia a 

podmienky výchovy a vzdelávania v materských a základných školách do konca školského 

roka 2019/2020 (zo dňa 22. 5. 2020) prejavili záujem o materskú školu, náhradné priestory 

v ostatných materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov (1 trieda - MŠ, 

Škultétyho  a 2 triedy na elokovanom pracovisku MŠ, Hviezdoslavova 422/3 - Ul. 1. decembra). 

K prerušeniu prevádzky, vedenie MŠ pristúpilo v zmysle § 2 ods. 6 vyhlášky MŠ SR č. 

306/2008 Z. z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov.  

         

 

.......................................... 

         Mgr. S. Iľková 

                   riaditeľka MŠ 

 

 

 



 Materská škola, Ul. Škultétyho 1031/26, 075 01  Trebišov 

  

 
V Trebišove, dňa 21.05. 2020 

 

 

Riaditeľka Materskej školy, Ul. Škultétyho 1031/26 v Trebišove týmto vydáva 
 

O Z N A M  
 

o umiestnení detí  elokovaného  pracoviska  Ul. Pri Polícii  2667 
 

v čase od 1.06.2020 do odvolania  
 

na materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov 

 

 

Materská škola 

 

Deti tried, podľa pokynov zástupkyne 

pracoviska a triednej učiteľky 

 

Škultétyho 1031/26 

 

motýlikov (8) a stonožiek (4) - 12 

 

Elokované pracovisko 

Ul. 1. decembra  

 

lienky (14) 

 

Elokované pracovisko 

Ul. 1. decembra 

 

 

včielky  (14) 

 

 

Vedenie materskej školy pri zaraďovaní detí zohľadňovalo Rozhodnutie a Usmernenie 

MŠ VV a Š SR vydané ministrom školstva, pokyny zriaďovateľa a následne súrodenecký vzťah 

kvôli bezproblémovému presunu zákonných zástupcov.  

 

 

............................................. 

 Mgr. S. Iľková, riad. MŠ 

 


