
  OBEC  MOST  PRI  BRATISLAVE 

          Obecný úrad Most pri Bratislave, Bratislavská č. 96/98, 900 46 Most pri Bratislave 

 

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                             Základná škola Most pri Bratislave 

                                                                                             Mgr. Ladislav Peciar 

                                                                                              riaditeľ 

                                                                                              Športová 470 

                                                                                              900 46 Most pri Bratislave 
                                                                                                                                                  

                                                                                

Váš list číslo:     Naše číslo:   Most pri Bratislave 

                                               3477/2020                 Dňa: 21. 5. 2020 

 

Vec: Pokyny k otvoreniu základnej školy 

 
 

      V súvislosti s otvorením základnej  školy od 1. 6. 2020 vydávam nasledovné pokyny: 

 

1. Zvážiť pri otváraní základnej školy všetky miestne špecifiká, personálne,  materiál- 

   ne, priestorové možnosti a aktuálnu hygienicko – epidemiologickú situáciu v oblasti 

   svojej pôsobnosti.  

 

T: do 31. 5. 2020                                                                           Z:  starosta obce 

 

            2. Vykonať prieskum záujmu rodičov  o návštevu základnej  školy ich dieťaťom/deťmi  

              – osloviť rodičov mailom. 

 

T: do 22. 5. 2020                                                                           Z:  riaditeľ ZŠ 

                                                                                                            starosta obce 

 

3. Zabezpečiť dôkladného čistenia priestorov základnej školy a dezinfekciu priestorov, 

pred otvorením po mimoriadnom prerušení prevádzky základnej školy, kvôli prevencii 

nákazy COVID-19.  

T: permanentne                                                                           Z:  riaditeľ ZŠ 

                                                                                                             

 

4. Zabezpečiť prevádzku základnej školy vo svojej pôsobnosti maximálne na deväť  



   hodín denne s maximálnym počtom 20 žiakov v jednej skupine.  

 

 

T: po 1. 6. 2020                                                                           Z:  riaditeľ ZŠ 

                                                                                                           

 

5. Pre všetkých zamestnancov základnej  školy a prevádzku zabezpečí dostatok dezin- 

   fekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu, ako aj osobné ochranné   

   prostriedky. Pre prevádzku základnej školy zabezpečiť primerané množstvo bezdo- 

   tykových teplomerov a zásobníkov na  papierové utierky do umyvární vrátane papie-  

   rových utierok.  

 

 

T: permanentne                                                                           Z:  riaditeľ ZŠ 

                                                                                                           starosta obce 

 

6. Zrealizovať prípravu povolenia prevádzky k určenému termínu, vrátane činnosti   

   súvisiacich so stravovaním. 

 

 

T: do 31. 5. 2020                                                                 Z:  riaditeľ ZŠ 

                                                                                                  vedúca školskej kuchyne 

                                                                                                   zamestnanci ZŠ      

                                                                                                  starosta obce 

 

 

7. V prípade podozrenia na ochorenie COVID – 19 v ZŠ bezodkladne riešiť vzniknutú   

    situáciu  s miestne príslušným RÚVZ, zamestnancami základnej školy a zákonnými  

    zástupcami. 

 

 

T: permanentne                                                                             Z:  riaditeľ ZŠ 

                                                                                                            starosta obce 

 

           8. Dôsledne dodržiavať usmernenia – Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania   

            základných škôl do konca školského roku 2019/2020 – zaslané Okresným úradom   

            Bratislava, odbor školstva, Opatrenia  Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození  

            verejného zdravia,  Opatrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

 

 

S pozdravom 

 

                                                                                           Ing. František Mastný 

                                                                                                  starosta obce 



 


