Dodatok č. 2/2020
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce číslo 1/2013 - O určení výšky príspevkov od
zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých za pobyt v materskej škole, na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosti v školskom klube detí a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok
úhrady v školskej jedálni ZŠ Jovsa
Obec Jovsa vydáva tento dodatok k VZN č. 1/2013
Dopĺňa sa v I. ČASTI - Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa...
f) v čase mimoriadnej situácie, počas pandémie ochorenia COVID-19, zároveň v čase
uzatvorenej prevádzky
Dopĺňa sa v II. ČASTI V čase mimoriadnej situácie, počas pandémie ochorenia COVID-19, zároveň v čase
uzatvorenej prevádzky, zákonný zástupca dieťaťa neprispieva na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s činnosťou v školskom klube detí v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Odôvodnenie:
Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil 11. 3. 2020 pandémiu
ochorenia COVID-19.
Vláda SR uznesením č. 111 z 11. marca 2020 vyhlásila mimoriadnu situáciu v súvislosti s
ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona
vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky. Vláda SR v tejto súvislosti uzneseniami
č. 114 z 15. 3. 2020 a č. 115 z 18. 3. 2020 vyhlásila a následne rozšírila núdzový stav.
Úrad verejného zdravotníctva SR opatrením č. OLP/2576/2020 z 12. 3. 2020 zakázal
prevádzku zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov okrem špeciálnych
výchovných zariadení, t.j. zakázal prevádzku škôl a školských zariadení.
Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR usmernením z 12. 3. 2020 prerušila
vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. 3. 2020 do 29. 3. 2020 vrátane.
Ústredný krízový štáb na svojom zasadnutí 23. 3. 2020 prijal ďalšie opatrenia na ďalšie riešenie
epidemiologickej situácie.
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 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 (ďalej len „školský zákon“) rozhodnutím mimoriadne
prerušil školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania.
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