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ROZHODNUTIE 
 

 

 

Mesto Rimavská Sobota na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a 

športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

č.2020/12033:1-A2110 zo dňa 22.05.2020 v súlade s opatrením Úradu verejného 

zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 zo dňa 22.05.2020 a uznesenia Krízového štábu Mesta 

Rimavská Sobota zo dňa 26.05.2020 po prehodnotení stavu personálneho, materiálneho a 

priestorového zabezpečenia prevádzky materských škôl a školských zariadení vo svojej 

zriaďovateľskej pôsobnosti s ohľadom na návrh riaditeliek uvedených škôl a školských 

zariadení z 21.05.2020 s účinnosťou od 1. júna 2020  obnovuje: 

 

a. školské vyučovanie  v materských školách,  

b. prevádzku zariadení školského stravovania pri materských školách. 

 

Deti možno umiestniť v materskej škole do skupín s počtom najviac 15 detí, prednostne 

podľa poradia týchto kritérií: 

 

-  deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov 

Hasičského a záchranného zboru alebo príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej 

republiky, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa zákona 

č.138/2019 Z.z.      o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch  a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

-     deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku,  

-  deti, ktoré majú od 1. septembra 2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku. 
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Prevádzka materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota: 

Materská škola: Prevádzka od 1.6. 2020 

Materská škola – Óvoda, 

Daxnerova 30/486, Rimavská Sobota 
7:00 – 16:00 

Materská škola 

P. Dobšinského 1, Rimavská Sobota 
7:00 – 16:00 

Materská škola 

Hatvaniho 321, Rimavská Sobota 
7:00 – 16:00 

Materská škola – Óvoda 

Rybárska 50/1743,  Rimavská Sobota 
7:00 – 16:00 

Materská škola 

Rožňavská 29/854, Rimavská Sobota 
7:00 – 16:00 

Materská škola 

Sídlisko Rimava 28/1066, Rimavská Sobota 
7:00 – 16:00 

ZŠ s MŠ -Aplapiskola és Óvoda 

Dúžavská cesta 11/1054, Rimavská Sobota 
MŠ nie je v prevádzke 

 

 

 

 

V Rimavskej Sobote, dňa 26.05.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Jozef Šimko 

   primátor mesta 
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