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Postúpenie petície na priame vybavenie
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Sabinovská 16
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Bľatislava
15.10.2020

Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej repub|iky (d'alej len ,,MŠVVaŠ SR") bola doručená
petícia (zverejnená aj na webovom sídle www.p€tície'colr]) od Rady školy pri Materskej škole Bullova 2
vBratislave. osoba určená pre styk sorgánom verejnej správyje určená JUDr. Barbora Lord, Valachovej
1821/4,84101 Bratislava. K petíciije prĺložených L1 podpisových hárkov,

V petícii pisatelia žiadajú o okamžité pozastavenie praxe denných a externých študentiek a študentov
Strednej odbornej školy Pedagogickej (d'alej len ,,sošPg") so sídlom Bullova 2, 84L 01' Bratislava V Materskej
škole Bullova 2 až dovtedy, kým sa Bratislavský samosprávny kraj bude opäť nachádzať v rámci tzv. Covĺd -
semaforu v zelenej zóne alebo do doby, kým všetci študenti a Zamestnanci SoŠPg so sídlom Bullova 2
v Bratislave nebudÚ preukázateľne testovanínegatívne na Covid ].9.

V prílohe Vám ako zriadbvateľovi Strednej odbornej školy Pedagogickej so sÍdlom Bullova 2 V Bratislave
zasielame predmetnú petíciu na priame vybavenie. Zároveň v prílohe prikladáme aj stanovisko vecne
príslušnej sekcie MšVVaŠ sn t petícĺi'

Petĺciu zasielame aj Mestskej časti Bratĺslava - Dúbravka ako zriadbvateľovi Materskej školy Bullova 2
Bratislava.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovaĹ že pisateľka bola o spôsobe vybavenia petície informovaná

S pozdravom

Mgr. Lucia ŕerenťároia
riaditeľka od bo ru kontroly

Príloha: petícia (16 listov), Stanovisko MŠVVaš SR, odpoved' zaslaná osobe určenej pre styk s orgánom
verejnej správy - JUDr. Barbore Lord
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PETĺclA
za okamžité pozastavenie praxe denných a externých študentiek a študentov

Strednej odboľnej školy Pedagogickej so sidlom Bullova 2,84101 Bľatislava (avšak

nie len) (d'atej len ,,SOŠPg")v Materskej škole so sídlom Butlova 2,84101
Bľatislava'

My, dolu podpísaní občania, rodiČia detĺ z Materskej školy Bullova a Zamestnanci
Materskej školy Bullova, žiadame Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
o okamžité pozaskvenie praxe denných aj exteľných študentiek a študentov SoŠPg
so sĺdlom Bullova 2,84101 Bratĺslava (avšak nie len) v Materskej škole, so sĺdlom Bullova
2,841 01 Bratislava.

Prax Žiadame pozastaviť aŽ do doby, kým sa pandemická situácia nezlepší natol'ko,
Že sa Bratislavský samosprávny kraj bude opät' nachádzat'v rámci tzv. Covid-semaforu v
zelenej zone alalebo do doby, ký'm vŠetci Študenti a zamestnanci SoŠPg so sĺdlom
Bullova 2,841 01 Bratislava nebudú preukázatel'ne testovaní negatívne na Covid-19 a
jeho protilátky (max' 3 dni staý negatívny test).

Prax by mala prebiehat' od 05'oktobra 2020 v priestoroch Materskej škole Bul|ova 2.
a to vo vŠetkých 4 triedach S týmto rozhodnutím nesúhlasĺme, a preto Žĺadame o
okamŽité pozastavenie praxe, a to na základe viaceých závažných skutočností, ktoré by
mohli ohroziť zdravie, Život a bezpeČnost' detÍ navštevujúcich MaterskÚ školu Bullova 2,
pedagogických a nepedagogických zamestnancov, a následne aj všetkých rodinných
prĺsluŠníkov týchto osÔb' Týmito závaŽnými skutočnosťami sÚ:

vyhlásený nÚdzový stav na celom území SR od 01'oktobra 2020
overená informácia o pozitĺvne testovanej študentke SoŠPg so sídlom Bullova 2,
Bratislava na Covid-19
neustále a rapĺdne zhoršujúca sa pandemická situácia na celom území SR
(min'11617 nakazených osÔb) k O2.oktobru202a
znepokojivý a rastúcĺ počet Úplne zatvorených (47 škôĺ) a škôl s aspoň 1

zatvorenou triedou (124 škÔl) k O2.oktobru 2020
zhoršujÚca sa sĺtuácia v materských školách v samotnej mestskej časti Bratislava_
DÚbravka (2 zatvorené triedy v 2 školách) k 02.oktobru 2020.

Ked'Že pohyb tretĺch osÔb, v tomto prípade praxujÚcich študentiek a študentov
denného aj externého štúdia, ako aj ostatných pedagogických i nepedagogických
zamestnancov SoSPg so sĺdlom Bullova 2, Bratislava je v priestoroch Materskej školy
Bullova 2, Bratislava vzhl'adom na celkovú situáciu vysoko neŽiaduci a znepokojivý,
odporÚčame prax uskutočňovať dĺštančnou formou, cez online-prĺstup, ako je uŽ aktuálne
zauŽivané na mnohých vysokých a stredných školách'

Petičný výbor JUDr. Barbora Lord '

l'g J;; š;'"6Ý;i"rníková
Mgr' Zuzana Rodinová

Zástupca petĺcie: JUDr. Barbora Lord, Ve
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Bratislava
09 .t 1 .2020

Vec: oz.n ámenie v'ŕsledku wha oetície

Dňa l6.10.2020 bola na Bratislavský samospľávny kľaj (d'alej iba BSK) Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky postúpená petícia ,,za okamŽité pozastavenie
praxe denných a externých študentiek a študentov SoŠ pedagogickej so sídlom Bullova 2, Bratislava".

Podl'a $5 ods. 5) zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení: ,,Príslušný oľgán
verejnej mocije povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo
rozpor s pľávnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záu.jmom,,.

V zmysle Usmeľnenia k postupu stredných škôl pri rea|izácii praktického vyučovania počas
mimoľiadnej situácie v sĹrvislosti s ochoľením COVID l9 Zo dňa 29. 09. 2020 (vid'
https://www.minedu.sk/datalattl17432.pdf )' ktoré určuje realizáciu praktického vyučovania žiakov
stredných škôl (odborná prax, odborný výcvik) počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochoľením
COVID l9 v školskom roku z020l21 pľebieha praktické vyučovanie za nasledujúcich podmienok:

- riadne podl'a školského vzdelávacieho poriadku so zqýšenými hygienickými opatreniami,
- na pracovisku zamestnávatelä sú žiaci na účely ochrany verejného zdravia v pozícii

zamestnancov a V súlade s aktuálnymi opatreniami Úradu verejného zdľavotníctva Slovenskej
rep u b l i ky rešpe ktuj Ĺr p o kyny pľís l uš ného zamestnáv aÍe|' a,

- v prípade identifikovania osôb podozrir,1lch na ochorenie COVID 19 (žiaci, pedagogickí,
nepedagogickí zamestnanci, zamestnanci zamestnávatel'a...) alebo pri ochorení ýchto osôb sa
pre osoby v úzkom kontakte s podozľivými alebo nakazenými osobami (najmä triedy, skupiny
na praktickom vyučovaní) praktické vyučovanie po konzultácii s príslušným regionálnym
úradom verejného zdravotníctva pľerušuje až do odvolania,

- stľedné školy a zamesÍnávatelia postupujú v súlade s Manuálom pľe stredné školy, ktoý
upravuje otganizáciu a podmienky výchovy avzdelávania v stľedných školách pre školský rok
2020t21.

V zmysle Manuálu pre stredné školy aktualizovaného dňa 23. 10. 2020
(https://www.minedu.sk/datalatÍl17688.pdf ) ,,v prípade, Že žiak realizuje praktické vyučovanie,
konkrétne odborný výcviVodbornú prax u zamestnávatel'a' je možné nad'alej pokľačovat' v jeho
realizércii podl'a pandemickej situácie u konkrétneho zamestnávate!'a, ak žiak nie je ubytovaný na
školskom inteľnáte' V pľípade, Že je Žiak ubytovaný na školskom internáte, sa pľaktické vyučovanie
realizuje dištančnou (online) formou".
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Riaditel'ka školy realizáciou praxe v Materskej škole na Bullovej ulici postLrpovala v zmysle
vtedy aktuálnych usmernení MŠVvaŠ sR k realizácii pľaktického vyučovania počas mimoriaánej
situácie v súvislosti s ochoľením COVID l9, na základe ktoqých nie je pľaktické vyučovanie na
pracovisku zamestnávatel'aza dodrŽania vyššie uvedených podmierlok zakázané.

V súčasnosti škola zaviedla dištančné vzdelávanie. teda pľax v ľnaterskei škole na Bullovei
ulici sa neľealizuie.

Ako kontaktnej osobe za petičný výboľ Vám oznamujeme, že pľi pľešetrovaní obsahu
petície nebol zistený nesúlad, alebo ľozpor s pľávnymi predpismi alebo s iným spoločným
záujmom. Na základe vyššie uvedených skutočností považuje BSK týmto listom petíciu v súlade
s $ 5 ods.5 zákona o petičnom právezavybavenú.

S pozdravom
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ľiaditeľka radu
Ing. Pa


