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Riaditelia škôl a školských 
zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Krupina 
 

 
Číslo jedn. Vybavuje Vaša značka Krupina 
12257/2021 Ing. Adriana Žabková     tel.: 045/555 03 22  22.04.2021 
 
 
 

Rozhodnutie 
 

 
Primátor Mesta Krupina Ing. Radoslav Vazan v súlade s ust. § 2 ods. 1 písm. b) zákona 
č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a na základe rozhodnutia Ministra školstva SR č. 2021/12811:1-A1810 zo 
dňa 12.apríla 2021  
    
rozhodol vo veci návratu žiakov do škôl a školských zariadení nasledovne: 
 
 
A. S účinnos ťou od 26.apríla 2021  v súlade s aktuálnymi opatreniami v rámci  

COVID AUTOMAT-u vydaným Ministrom školstva SR 
 
      1. obnovuje školské vyučovanie v školách na území Mesta Krupina v zriaďovateľskej    
          pôsobnosti  mesta Krupina 

• v Materskej škole, Malinovského 874, Krupina s elokovaným pracoviskom na   
I.Krasku v Krupine, 

• v ZŠ J.C.Hronského,Školská 10 , Krupina, 
• v ZŠ E.M.Šoltésovej, M.R.Štefánika 3, Krupina, 
• v Základnej umeleckej škole, Svätotrojičné nám.7, Krupina prezenčne v rozsahu 

individuálneho vyučovania okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový 
nástroj 

 
      2. obnovuje prevádzku školských zariadení na území Mesta Krupina v zriaďovateľskej    
          pôsobnosti  mesta Krupina 
 

• Školského klubu pri ZŠ J.C.Hronského,Školská 10 v Krupine, 
• Školského klubu pri ZŠ E.M.Šoltésovej, M.R.Štefánika 3 v Krupine, 
• Školskej jedálne pri ZŠ J.C.Hronského,Školská 10 v Krupine, 
• Školskej jedálne pri  E.M.Šoltésovej, M.R.Štefánika 3 v Krupine, 
• Školskej jedálne pri Materskej škole, Malinovského 874 v Krupine, 
• Domčeka Centra voľného času, M.R Štefánika 33 v Krupine prezenčne v rozsahu 

len individuálneho vyučovania a pre športové kluby podľa COVID AUTOMAT-u pre 
šport 

  
 



                        Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina,  IČO: 00320056 

  

  

Dátum: 22.04.2021, čas: 10:04:16 
 

 
 
 
Strana: 2 

B. Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka školy alebo školského zariadenia na základe 
opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie 
COVID-19 považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole alebo 
mimoriadne prerušenie prevádzky školského zariadenia, to platí aj ak ide o obmedzenie 
prevádzky vo vzťahu k jednej triede alebo k viacerým triedam. 
Riaditelia príslušných škôl zabezpečia pre deti a žiakov dištančné vzdelávanie. 
 
C.S účinnosťou od 19.apríla 2021 materská škola, základná škola oznámi každý vyučovací deň 
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky údaje o deťoch a žiakoch, 
ktorí sa zúčastnili školského vyučovania v škole v rozsahu a spôsobom určenom MŠVVaŠ SR. 
 
D. S účinnosťou od 26.apríla 2021 zrušuje rozhodnutie zriaďovateľa č.11774/2021 zo dňa 
14.4.2021. 
 
 
 
Odôvodnenie: 
 
Vzhľadom na rozhodnutie Ministra školstva SR č. 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12.apríla 2021 
a aktuálne opatrenia v rámci COVID AUTOMAT-u vydaným Ministrom školstva  SR zriaďovateľ 
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Radoslav Vazan  
primátor mesta 


