
Mesto  Myjava v súlade s aktuálnymi informáciami Ministerstva školstva SR upresňuje informácie 

ohľadom návratu detí materských škôl a žiakov I. stupňa do základných škôl. V pondelok 

18.1.2021 budú otvorené obe materské školy – Materská škola Bradáčova 773/30 vrátane oboch 

elekovaných pracovísk ul. SNP a Hoštáky a Materská škola pri Základnej škole Turá Lúka. 

Zákonní zástupcovia pri nástupe detí do MS predložia za svoje deti „Vyhlásenie o bez infekčnosti“   

( príloha č. 1) , zároveň sa v prípade vstupu do budovy školy budú musieť preukázať certifikátom 

s negatívnym výsledkom antigénového testu na COVID-19 nie starším ako  72 hodín resp. ak 

prekonali  ochorenie  v posledných 3 mesiacoch príslušným dokladom o prekonaní tohto 

ochorenia ( príloha č. 2 ). V opačnom prípade z dôvodu  zvýšenia bezpečnosti v školách nebudú 

do budovy školy vpustení a odovzdajú svoje deti pedagogickému zamestnancovi školy pred 

vstupom do objektu. Otvoreniu materských škôl bude predchádzať povinné testovanie všetkých 

zamestnancov materských škôl, ktoré sa uskutoční 15.1.2021 od  11,30 – 13,30 v areáli Materskej 

školy Bradáčova 773/30 alebo  individuálne v MOM  na štadióne Spartaka Myjava, alebo v NsP 

Myjava v čase prevádzkových hodín tohto odberného miesta, kde sa môžu dať otestovať na fáze 

dobrovoľnosti i zákonní zástupcovia detí resp. rodinní príslušníci.  

Pripravované otvorenie I. stupňa základných škôl 18.12021 sa neuskutoční, to zn. že bude i naďalej 

v týždni od 18.1. do  22.1.2021 pokračovať výchovno-vzdelávací proces dištančnou formou. Mesto 

Myjava v prípade záujmu zákonných zástupcov kritickej infraštruktúry ( vojsko, zdravotníctvo, 

polícia, hasičský zbor) je pripravené otvoriť jednu až dve triedy ŠKD a to na Základnej škole 

s materskou školou Turá Lúka. Záujem o túto službu je potrebné nahlásiť na riaditeľstvo príslušnej 

základnej školy, ktorú žiak navštevuje do piatka 15.1.2021 do 9,00 hod. . Záväznú informáciu 

o otvorení ŠKD mesto zverejní v piatok 15.1.2021 na svojej webovej stránke.  

Informácie o ďalšom postupe pri otváraní základných, stredných škôl a avizovaného plošného 

testovania obyvateľov mesta  počas víkendu 23.-24.1.2021 budeme priebežne aktualizovať na 

webovej stránke mesta.  

 

 

 

 


