
 

         

 

 

         V Martine dňa 25.5.2020 

         Číslo spisu: 40650/2020 

 

 

R o z h o d n u t i e 

o otvorení materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin od 1.6.2020 

 

V súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky       

č. 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22.5.2020 a vydanými pokynmi k organizácii a podmienkam 

výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020 zo dňa 

18.5.2020 mesto Martin ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení  v spolupráci s riaditeľmi 

materských škôl rozhodol o otvorení materských škôl s ohľadom na miestne podmienky, 

ale aj s ohľadom na personálne, materiálne a priestorové možnosti s rešpektovaním počtu detí 

v skupine nasledovne: 

 

 prevádzka materských škôl je stanovená na max. 9 hodín. Konkrétny čas 

prevádzky, odsúhlasený zrieďovateľom, zverejní každá materská škola na svojom 

webovom sídle: 

 

Materská  škola Čas prevádzky 

MŠ, Jána Šimka 7 6.30 - 15.30 hod. 

MŠ, J. Lettricha 1 6.30 - 15.30 hod. 

MŠ, Tajovského 9 6.30 - 15.30 hod. 

MŠ, Nálepkova 5 7.00 - 16.00 hod. 

MŠ, Družstevná 10 7.00 - 16.00 hod. 

MŠ, Š. Furdeka 1 6.30 - 15.30 hod. 

MŠ, Gorkého 33 7.00 - 16.00 hod. 

MŠ, Hurbanova 27 7.00 - 16.00 hod. 

MŠ, Priehradná 28 6.30 – 15.30 hod. 

MŠ, J.V. Dolinského 2 6.30 - 15.30 hod. 

 

 max. počet detí v skupine je 15. V skupinách môžu byť spolu aj deti, ktoré pred 

mimoriadnym prerušením prevádzky neboli v spoločnej triede. Nebude dochádzať 

k migrácií detí medzi jednotlivými skupinami a vytvorené skupiny sa nebudú meniť, 

aj keď počet detí klesne, 

 vzhľadom na kapacitné možnosti budú do materských škôl prednostne 

umiestnené deti podľa nasledujúcich kritérií: 

 deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov 

Hasičského a záchranného zboru, príslušníkov Ozbrojených síl SR, 

pedagogických a odborných zamestnancov podľa zákona č. 138/2019 Z.z., 

 deti rodičov,  ktorí vykonávajú prácu na pracovisku, 

 deti, ktoré majú od 1.9.2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku,  

 súrodenci predškolákov (detí, ktoré majú od 1.9.2020 začať plniť povinnú 

školskú dochádzku), ktorých zákonní zástupcovia vykonávajú prácu na 

pracovisku. 

 

 



V prípade voľnej kapacity materskej školy si ďalšie kritériá určí riaditeľ školy.   

 

 zákonný zástupca dieťa prejaví záujem o umiestnenie dieťaťa do materskej školy od 

1.6.2020 prostredníctvom formuláru, ktorý zverejní materská škola na svojom 

webovom sídle,   

 riaditeľ vydá pokyny, upravujúce podmienky materskej školy na obdobie do konca 

školského roku 2019/2020 v súlade s usmerneniami a odporúčaniami zverejnenými na 

https://www.minedu.sk/rozhodnutia-a-usmernenia-v-case-covid-19/;  

 dieťa zákonného zástupcu, ktoré v termíne od 1.6.2020 nastúpi do materskej školy, 

uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej 

škole, 

 v súlade s Usmernením pre zariadenia školského stravovania zo dňa 19.5.2020 

vydaného MŠVVaŠ SR pod č.: 2020/11823:1-A2110 bude školské stravovanie 

zabezpečené pre prítomné deti materskej školy v bežnej podobe, príspevok na 

čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni sa uhrádza. 

 

 

 

      

 

                  Ján Danko  

                        primátor mesta Martin 
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