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MESTO TREBIŠOV 
M. R. Štefánika 862/204 

075 25 Trebišov 

 

Usmernenie mesta Trebišov k otvoreniu škôl a školských zariadení od 1. júna 2020 
 

      Mesto Trebišov, na základe Rozhodnutia ministra školstva číslo:  2020/12033:1-A2110 zo dňa 22. 

mája 2020 podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v platnom znení 

v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. mája 2020, vydáva 

usmernenie pre školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti s účinnosťou od 1. 

júna 2020 

  

a) obnovuje školské vyučovanie 

          1. v materských školách (okrem MŠ Pri Polícii), 

          2. v základných školách pre žiakov nultého ročníka a prvého až piateho ročníka a na účel 

                 konania komisionálnych a jazykových skúšok, 

 

b) obnovuje prevádzku školských klubov detí,  

c) obnovuje prevádzku zariadení školského stravovania podľa Usmernenia pre zariadenia 

školského stravovania oddelenia školstva mesta Trebišov č. 18232/2020/2-RKo zo dňa 25.05.2020. 

 

1. Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v materských školách a základných školách sa 

považuje za zachované, ak 

           1.1. zákonný zástupca neprejaví záujem o výchovu a vzdelávanie dieťaťa/žiaka v škole alebo 

           1.2. dieťa/žiaka nie je možné umiestniť z kapacitných dôvodov. 

 

2. Termín na zistenie záujmu škôl o umiestnenie dieťaťa/žiaka určilo mesto Trebišov od 19. mája do 

22. mája 2020.  

 

3. Kritériá mesta Trebišov pre prednostné umiestnenie dieťaťa/žiaka v škole: 

 

          3.1. deti zdravotníkov, príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru,  

                 Ozbrojených síl, pedagogických a odborných zamestnancov, 

          3.2  deti, ktorých obaja rodičia sú zamestnaní. 

 

4. Deti/žiaci sú v skupinách s počtom najviac 15 v MŠ a 20 v ZŠ za dodržania protiepidemiologických 

a hygienických opatrení, vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR. 

 

5. Pre žiakov nultých ročníkov, 1. až 5. ročníkov, ktorí nebudú umiestnení v škole a tiež žiakov 6. až 9. 

ročníkov bude naďalej prebiehať dištančné vzdelávanie. 

 

6. MŠ/ZŠ oznámi OÚ v KE na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch/žiakoch v súlade s  

bodmi 7. a 8. Rozhodnutia ministra školstva číslo:  2020/12033:1-A2110. 

   

    

V Trebišove 26. mája 2020 

 

 PhDr. Marek Čižmár 

 primátor 

 

 

 

 


