CIRKEVNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA sv. MICHALA
Volgogradská 2, 071 01 Michalovce
tel./fax: 056/643 62 03

www.czs-svmi.sk

ROZHODNUTIE
riaditeľa školy č. 1/2021
Cirkevná základná škola sv. Michala, so sídlom Volgogradská 2, 071 01 Michalovce, IČO:
319 420 32 (ďalej len CZŠ sv. Michala) ako zamestnávateľ, prostredníctvom štatutárneho zástupcu
Mgr. Štefana Korinka - riaditeľa školy, v súvislosti so zhoršenou epidemiologickou situáciou vo februári
v okrese Michalovce, a zvlášť v meste Michalovce a na základe rozhodnutia Krízového štábu mesta
Michalovce zo 6. februára 2021, ktorý rozhodol na základe odporúčania regionálnej hygieničky RÚVZ
v Michalovciach neobnoviť vyučovací proces na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Michalovce prezenčnou formou od 8. februára 2021 do 19. februára 2021 vrátane, a to
vzhľadom na nepriaznivú situáciu v súvislosti s ochorením Covid-19 (britská mutácia).
rozhodol
s účinnosťou od 8. februára 2021 neobnoviť vyučovací proces žiakov na I. stupni
prezenčnou formou na Cirkevnej základnej škole sv. Michala v Michalovciach v termíne
od 8.februára do 19.februára 2021 vrátane
Odôvodnenie:
Toto rozhodnutie bolo prijaté na základe Uznesenia Vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 o vyhlásení
mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19
spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území SR a v súlade s Uznesením vlády SR č .718 z 11.
novembra 2020 k návrhu na zmenu času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona
č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového
stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30.
septembra 2020 a na prijatie ďalších opatrení podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002
Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
v znení neskorších predpisov, ktorým sa s účinnosťou od 15. novembra 2020 predĺžil núdzový stav
o ďalších 90 dní.

V Michalovciach dňa 07.02.2021

..................................................
Mgr. Štefan Korinok
riaditeľ CZŠ sv. Michala

