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OBEC ROVINKA 
 

Záznam zo zasadnutia Krízového štábu obce Rovinka  
zo dňa 15.01.2021 o 12.00 hod. 

 
PRÍTOMNÍ: 
Milan Kubeš, starosta obce, predseda KŠ 
Ing. Juraj Kufel, tajomník KŠ 
Kelemenová Marta 
Ing. Martina Mandlíková  
Ing. Alexander Melicher 
 
Mgr. Martina Nagyová, MBA, riaditeľka MŠ 
Mgr. Elena Zelenská, riaditeľka ZŠ 
Dáša Martincová 
 
Ospravedlnení : Ing. Ján Holko, Ing. Marek Gehry 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM ZASADNUTIA 
 

1.Prevádzka MŠ , ZŠ a školskej jedálne MŠ Rovinka    
 
 
Materská škola 
 
      Na základe vykonaného prieskumu riaditeľky MŠ , ohľadne záujmu zákonných   
      zástupcov detí z kritickej infraštruktúry, deti zdravotníkov a pre deti rodičov,  
      ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu ,  
      bude v dňoch od 18.1.2021 do 22.1.2021 MŠ pre tieto deti otvorená ! 
      Tieto deti budú sústredené v zbernej triede v novom modulovom pavilóne .  
 
 
 
Základná škola  

. 
      Na základe vykonaného prieskumu riaditeľky ZŠ ohľadne záujmu zákonných   
      zástupcov detí z kritickej infraštruktúry, deti zdravotníkov a pre deti rodičov,  
      ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu , pre nízky záujem,  
      bude v dňoch od 18.1.2021 do 22.1.2021 školský klub ZŠ zatvorený ! 
      Vyučovanie 1 aj 2 stupňa bude prebiehať naďalej dištančne. 
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Školská jedáleň 

 
Školská jedáleň pri MŠ bude v dňoch od 18.1.2021 do 22.1.2021 variť len pre 
deti z kritickej infraštruktúry navštevujúce MŠ . 
 
 
Prevádzka MŠ, ZŠ a školskej jedálne pri MŠ v Rovinke v dňoch 25.1.2021 až 
29.1.2021 bude upresnená na základe vývoja epidemiologickej situácie 
v priebehu budúceho týždňa. 
 
 

Obec Rovinka, ako zriaďovateľ ZŠ , Školská 266 v Rovinke , na základe vydaného 
manuálu MZ SR návratu detí do ZŠ, pripravuje testovanie zamestnancov, 
učiteľov , žiakov II.stupňa a zákonných  zástupcov žiakov ZŠ. 
Predpokladaný termín testovania je „plánovaný“ na 22-23.1.2020 (piatok-
sobota) v areáli školy v priestoroch novej telocvične. 
O podrobných informáciách testovania, ako i možnej  zmeny termínu 
testovania budeme priebežne informovať na základe vývoja epidemiologickej 
situácie, resp. nariadení MZSR a UVZ SR. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 Milan Kubeš 
                                                starosta obce 

                                                   predseda Krízového štábu 
 
 
 


