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Rozhodnutie zriaďovateľa 

k prevádzke škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Púchov od 11.01.2021 

 
V súvislosti s opatreniami Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia COVID – 19 a na 

základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2021/9418:1-A1810          

zo dňa 5. januára 2021 s účinnosťou od 11.01.2021   
 

Mesto Púchov ako zriaďovateľ materských škôl, základných škôl a školských zariadení 

 

ROZHODLO  

s účinnosťou 

od 11. januára do  15. januára 2021 

 

o prevádzke materských škôl a školských kluboch detí pre deti zákonných zástupcov z kritickej 

infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu: 

Materská škola, 1. mája 1348/28, Púchov, 

Materská škola, Chmelinec 1411/6, Púchov, 

Materská škola, Slovanská 330/23, Púchov, 

Školský klub detí v ZŠ s MŠ Slovanská 330/23, Púchov, 

Školský klub detí v ZŠ Mládežnícka 1434/16, Púchov. 
 

od 11. januára do 15. januára 2021 

o prerušení prevádzky v materských školách a v školských kluboch detí 

Materská škola, Požiarna 1291/26, Púchov, 

Materská škola, Požiarna 1292/11, Púchov, 

EP, Komenského 652/50, Púchov ako súčasť MŠ Požiarna 1292/11, Púchov, 

Materská škola, Mládežnícka 1438/13, Púchov, 

Materská škola, Nosice 221, Púchov, 

Školské kluby ako súčasti základných škôl: 

Základná škola, J.A.Komenského, Komenského 652/50, Púchov, 

Základná škola, Gorazdova 1174/2, Púchov. 

 

Odôvodnenie: 

Mesto Púchov rozhodlo o prevádzke a prerušení niektorých škôl a školských zariadení na 

základe výsledkov riaditeľkami uskutočneného prieskumu v rodičovskej verejnosti zo dňa 

07.01.2021. Týmto rozhodnutím mesto zabezpečilo otvorenie materských škôl a školských 

kluboch detí najmä pre deti zdravotníkov, ako aj deti rodičov z kritickej infraštruktúry, či pre 

deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu.  

 

V Púchove, 7. januára 2021                                               

       JUDr. Katarína HENEKOVÁ 

         primátorka mesta 
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