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Mesto Prievidza ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s § 6 zákona č.596/2003 Z.z.  
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade 
s uzneseniami vlády Slovenskej republiky č. 122 a 123 z 28. februára 2021 a v súlade s rozhodnutím  
ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5. 
februára 2021 s účinnosťou  od 8. marca 2021 do 21. marca 2021 
 

 
rozhodlo, že s účinnosťou od 08.03.2021  

 
A. aktualizuje  prevádzku : 
 
1. materských škôl (s výnimkou prevádzky v budove MŠ, Ulica M. Mišíka 398/15), prednostne pre  
    deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, 
2. základných škôl  na prvom stupni, prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným  
    prezenčným výkonom práce, 
3. základných školách s materskou školou na prvom stupni, prednostne pre deti zamestnancov s  
    nevyhnutným prezenčným výkonom práce. 
 
 
B. pokračuje prezenčné školské vyučovanie v: 

 
1. základných školách a v základných školách s materskou školou na druhom  stupni pre 
    skupiny piatich žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, 
2. Základnej umeleckej škole L. Stančeka – individuálne vyučovanie pre žiakov prvého stupňa  
    základnej školy okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj. 
 
C. pokračuje prevádzka v:  
 
1. školských kluboch detí, 
2. zariadeniach školského stravovania pre deti, žiakov a zamestnancov materských a základných škôl. 
  
 

 
 
 
 

JUDr. Katarína Macháčková 
primátorka mesta  

 
 
Podľa Uznesenia Vlády SR č. 123/2021 podmienkou účasti detí a žiakov prezenčnej formy vyučovania je splnenie výnimiek 
zákazu vychádzania, t.j ak sa jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti alebo sprevádzajúca osoba preukáže 
negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 
7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo ak zákonný zástupca 
žijúci v spoločnej domácnosti prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo 
ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od 
tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia zákonných zástupcov 
žijúcich v spoločnej domácnosti neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19. 
Toto neplatí, ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19 podľa 
uznesenia vlády. 


