
   Mesto Rimavská Sobota  
     Primátor 
 

 
    

P R Í K A Z 
 

primátora mesta č. 1/2021 
 

          v zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2021/9418:1-
A1810 zo dňa 05.01.2021,  
 

 

p r i k a z u j e m 
 

         

1. s účinnosťou od pondelka 11. januára 2021 až do odvolania 

 

          -  riaditeľkám / riaditeľom základných škôl, 

• mimoriadne prerušiť školské vyučovanie pre žiakov prvého stupňa prezenčnou 
formou, 

• zabezpečiť pre žiakov prvého stupňa dištančné vzdelávanie, 
• pedagogickí zamestnanci školy (učiteľ) plnia svoje pracovné povinnosti formou 

Home office podľa pracovnej zmluvy a pracovnej náplne, 
• pri nepedagogických zamestnancoch sa uplatňuje ust. §250b ods. 6 Zákonníka 

práce - prekážka v práci na strane zamestnávateľa s náhradou mzdy v sume 80% 
jeho priemerného zárobku (funkčného platu). Vo výnimočných prípadoch je 
možnosť stanoviť osobitný režim výkonu práce na pracovisku, s prihliadnutím na 
čo najnižšiu intenzitu, nutnosť pohybu v škole a zabezpečiť všetky potrebné 
hygienické opatrenia. 

• v prípade prejaveného záujmu zo strany zákonných zástupcov pracujúcich 
v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce 
neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, zabezpečiť prevádzku školského klubu 
detí pri minimálnom počte žiakov 5, 

• pri pedagogických zamestnancoch: vychovávateľ sa uplatňuje ust. §250b ods. 6 
Zákonníka práce - prekážka v práci na strane zamestnávateľa s náhradou mzdy 
v sume 80% jeho priemerného zárobku (funkčného platu). V prípade, že škola 
otvorí školský klub detí a vychovávateľ riadne vykonáva prácu na pracovisku sa 
ust. §250b ods. 6 u neho neuplatňuje. 
 
 

          -  riaditeľkám materských škôl 

• upravuje prevádzku materských škôl len pre deti zákonných zástupcov 
pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým 
povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, 



• pri zníženom počte tried sa primerane znížia aj počty pedagogických 
a nepedagogických zamestnancov na pracovisku. U zamestnancov 
(pedagogických, odborných, nepedagogických), ktorí nenastúpia na pracovisko sa 
uplatňuje ust. §250b ods. 6 Zákonníka práce – prekážka v práci na strane 
zamestnávateľa s náhradou mzdy v sume 80% jeho priemerného zárobku 
(funkčného platu). 

 
 
2. Týmto príkazom sa dopĺňa Príkaz primátora č. 7/2020. 
 
 
 
 
V Rimavskej Sobote, 05.01.2021 
 
 
 
 
 
                                                                                          JUDr. Jozef Šimko 
 primátor mesta 
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