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Obec Malé Borové <obecmaleborove@gmail.com>

FW: Jarné školy 
1 správa

Filip Jozef Mgr. <jozef.Filip@mikulas.sk> 9. februára 2021, 8:37
Kópia (Cc): "Gerbocová Marta PaedDr." <Marta.Gerbocova@mikulas.sk>

Dobrý deň,

preposielame Vám na vedomie nižšie uvedený e-mail.

 

S pozdravom

Mgr. Jozef FILIP 
tajomník ZMOL   

Združenie miest a obcí Liptova  
Štúrova 1989/41 
031 42 Liptovský Mikuláš 
tel: +421 44 5565 208

 

Táto správa a v nej obsiahnuté informácie majú dôverný charakter. Je určená výlučne adresátovi a pokiaľ by sa z akéhokoľvek dôvodu dostala do
dispozície osobe,

ktorá nie je jej adresátom (napríklad odoslaním správy na inú adresu), upozorňujeme, že zverejňovanie, rozširovanie alebo zhotovovanie kópií tejto
správy

alebo informácií v nej obsiahnutých je v rozpore so zákonom.

V takomto prípade Vás prosíme, aby ste nás na nesprávne doručenie upozornili a správu bezodkladne vymazali.

 

 

From: Zdenko Krajčír [mailto:krajcir@zmos.sk]  
Sent: Monday, February 8, 2021 4:01 PM 
To: Kancelária ZMOS <centr@zmos.sk>; kalinak@zmos.sk; Jozef Turčány <turcany@zmos.sk> 
Cc: Branislav Treger <branislav.treger@lhr.sk>; Radomír Brtaň <starosta@koseca.sk>; Radatice Viazankova
<obecradatice@onlinenet.sk>; Alica Fecková <alicafeckova@gmail.com>; Viliam Záhorčák <vilo.zahorcak@gmail.com>;
Tibor Theis <tibor.theis@helcmanovce.dcom.sk>; Zoltán Molnár <starosta@nesvady.sk>; Ján Krtík
<primator@levice.sk>; Marcela Ivančová <marcela.ivancova@svidnik.sk>; Ján Chromek <jan.chromek@kokava.sk>;
Slavomír Borovský <borovsky.slavomir@moldava.sk>; Rastislav Bobocký, PaedDr. - Starosta obce Podolie
<starosta@podolie.sk>; Pavel Beťko <starosta@zavaznaporuba.sk>; Jaroslav Suchánek <sekretariat@
mestosastinstraze.sk>; Redechová Veronika, Mgr. <veronika.redechova@staremesto.sk>; luboslava.vasilova
<luboslava.vasilova@ruzinov.sk>; Schimíková Alena, Mgr. <schimikova@martin.sk>; Tamasova
<alzbeta.tamasova@roznava.sk>; Brťková Katarína <Katarina.Brtkova@petrzalka.sk>; Kalašová Katarína
<katarina.kalasova@minedu.sk> 
Subject: FW: Jarné školy

 

Pozdravujem,
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Prosím o distribúciu nasledovnej informácie:

 

Kancelária ZMOS si Vás dovoľuje informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej
„ministerstvo školstva“) umožňuje organizovať jarné školy v čase jarných prázdnin jednotlivých krajov.

Jarnú školu je možné organizovať na tých základných a stredných školách a v tých ročníkoch, ktoré majú
rozhodnutím ministra školstva umožnenú prezenčnú výučbu. Zároveň škola nesmie mať zakázanú prezenčnú
výučbu RÚVZ. Zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľom školy môže umožniť   konanie jarnej školy. Podmienky na
testovanie zamestnancov, zákonných zástupcov prípadne žiakov sú rovnaké ako pri prezenčnom vyučovaní.

Zverejnené je usmernenie a aj FAQ k tejto aktivite. Ministerstvo školstva uvádza, že s ministerstvom práce je dohodnutá
možnosť dotácie na stravu počas prípadného konania jarných škôl.

Bližšie informácie nájdete na adrese: 

https://www.minedu.sk/jarne-skoly-2021/

 

 

Mgr. Zdenko Krajčír

odborný expert pre oblasť vzdelávania a kultúry

Kancelária ZMOS

Bezručova 9

811 09 BRATISLAVA

Mail:      krajcir@zmos.sk

Tel.: +421 2 48 700 709

Mobil: +421 908 935 259

 

 

 

 

 

i Pokiaľ Vám táto správa bola doručená omylom a nie ste oprávneným adresátom tejto správy, prosím, nešírte túto správu, nezverejňujte, nekopírujte a ani
inak s touto správou a jej prílohami nemanipulujte. Súčasne prosím oznámte nesprávne doručenie tejto správy jej odosielateľovi a následne správu vymažte.
Obsah tejto správy a jej príloh môže podliehať ochrane podľa osobitných predpisov. Ak táto správa alebo jej prílohy obsahuje informácie označené triedou
dôvernosti „chránené“, ide o neverejné informácie, ktoré vyžadujú ochranu. Spôsob manipulácie s touto správou a jej prílohami a ich uchovávania musí
zabezpečovať ochranu pred prístupom neoprávnených osôb. Akákoľvek distribúcia, zverejnenie, kopírovanie, či iné použitie takýchto informácií sú bez
súhlasu odosielateľa prísne zakázané.
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