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Riaditel'om MŠ a ZŠ
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ROZHODNUTIE

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, ako zriad'ovatel' materských, základných aspojenej školyv súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/12033:l-A21 10 o obnoveškolského vyučovania (d'alej len ,,Rozhodnutie ministra?), na základe prejaveného záujmu zákonnýchzástupcov a zabezpečení materiálnych, personálnych, priestorových možností a aktuálnej hygienicko-
epidemiologickej situácie rozhodla s účinnost'ou od 1. júna 2020 obnovit':

1.

2.

3.

Školské vyučovanie:a) v materských školách: MŠ Adámiho 11, MŠ Borská 4, MŠ Kolískova 14, MŠ L. Sáru 3,MŠ L. Fullu 12, MŠ Majerníkova 1l, MŠ Majerníkova 60, MŠ Pod Rovnicami 1, MŠ
Suchohradská 3,b) v základných školách: ZŠ Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, ZŠ Karloveská 61,

c) v Spojenej škole Tilgnerova 14,
prevádzku školských klubov detí pri základných školách a spo3ene3 škole,prevádzku zariadenf školského stravovania pri materských školách, základných školách
a spojenej škole.

Žiaci základných škól budú umiestnení v skupinách maximálne po 20 žiakov a deti materských skól
budú do skupín umiestňované do maximálneho počtu 15 detí, prednostne podl'a poradia kritérií,
stanovených v Rozhodnutí ministra:1. deti zdravotníckych pracovníkov, pííslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičskéhoazáchranného zboru alebo príslušníkov Ozbrojených síl SR, pedagogických aodborných

zamestnancov škól a školských zariadení,
deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku,
deti, ktoré majú od 1. septembra 2020 plnit' povinnú školskú dochádzku.

?2.
3.

Zriad'ovateí' ukladá riaditel'om materských škól, základných škól aspojenej školy oznámit'
Okresnému úradu Bratislava na účely poskytovania ošetrovného údaje o det'och umiestnených do škól
v rozsahu a sp5sobe uvedenom v Rozhodnutí ministra.Zriad'ovater ukladá riaditerom základných škól a spojenej školy nad'alej zabezpečovať díštančnévzdelávanie prei žiakov, ktorí nie sú umiestnení v škole v rozsahu a forme, ktoré umožňujú personálne
a technické možnosti školy.
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