
Mesto PEZINOK 
Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok 

 
 

 

 

ROZHODNUTIE 
 
Mesto Pezinok, ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení, na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, 
výskumu a športu SR č. 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22.05.2020  

 
r o z h o d l o 

 
a) o obnove školského vyučovania v materských školách, školského vyučovania v základných školách na 

účel výchovy a vzdelávania žiakov prvého až piateho ročníka a na účel konania komisionálnych skúšok 
a jazykových skúšok, prevádzky školských klubov detí od 01.06.2020; 

 
b) o spôsobe a termíne na prejavenie záujmu zákonného zástupcu o umiestnenie dieťaťa alebo žiaka do 

škôl a školských zariadení, nasledovne: riaditelia škôl a školských zariadení najneskôr do 27.5.2020 
zabezpečia prejavenie tohto záujmu formou záväznej prihlášky cez portál edupage pri základných školách 
a e-mailom a/alebo telefonicky pri materských školách;   

 
c) o ďalších doplňujúcich kritériách pre prednostné umiestnenie dieťaťa alebo žiaka 

4.4.1. obidvaja rodičia vykonávajú prácu na plný úväzok, 
4.4.2. majú súrodencov umiestnených školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Pezinok (MŠ, ZŠ - a to v 1. až 5. ročníku), 
4.4.3. prednostne budú prijímaní žiaci nižších ročníkov ZŠ, 

(pozn.: vyššie uvedené kritéria dopĺňajú poradie kritérií určených ministrom školstva SR); 
 
d) o vykonaní dôkladného čistenia priestorov materských škôl, dezinfekcie priestorov a hračiek pred 

otvorením po mimoriadnom prerušení prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID-19, ktoré sa za bežných 
okolností vykonáva cez letné prázdniny počas prerušenia prevádzky materskej školy najmenej na tri týždne 
(§ 2 ods. 6 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov); 

 
e) o vykonaní dôkladného čistenia priestorov základnej školy a školského klubu i dezinfekcie priestorov 

pred otvorením po mimoriadnom prerušení prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID-19; 
 
f) o dochádzke do materskej školy a základnej školy len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe. 
 
 
Odôvodnenie: 
Toto rozhodnutie bolo vydané Mestom Pezinok na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu 
a športu SR č. 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22.05.2020 a v rámci svojich kompetencií ako zriaďovateľa. 
 
Poučenie:  
Toto rozhodnutie nenahrádza rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/12033:1-
A2110 zo dňa 22.05.2020 a školy i školské zariadenia sú povinné zabezpečiť dodržanie podmienok uvedené 
v jeho výrokovej časti ako aj súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a ostatnými záväznými 
dokumentmi.   
 
 
V Pezinku, dňa 26.05.2020 
 
 
 

Mesto Pezinok 
Ing. arch. Igor Hianik, primátor  

 


