Tlačová správa Handlová 11. 3. 2020
Handlovské školy a školské zariadenia vrátane škôlky budú od
piatka 13. marca do pondelka 16. marca preventívne uzavreté
Dnes 11. 3. 2020 zasadal v Handlovej 4. krízový štáb ku prevencii šírenia koronavírusu COVID-19.
Postupne sa ho zúčastnili všetci štatutári mestských organizácií vrátane škôl a školských zriadení. Na
základe aktuálnej situácie a usmernení sa primátorka mesta Handlová Silvia Grúberová v súvislosti
s preventívnymi opatreniami dohodla s riaditeľmi škôl na prerušení školskej dochádzky.
Školy a školské zariadenia v Handlovej budú od piatka 13.3.2020 do pondelka 16.3.2020
uzavreté. Riaditeľky základných škôl udeľujú na základe odporúčania primátorky mesta
riaditeľské voľno. O ďalšom postupe budeme informovať.
Podľa slov primátorky mesta Handlová Silvie Grúberovej: „Usmernenia štátnych inštitúcií k otázke
plošného uzatvorenia škôl neprichádzajú a preto využívame zákonné právo na obmedzenie školskej
dochádzky v základných školách na čas, ktorý máme v kompetencii. Vo štvrtok 12.3.2020 po
avizovanom zasadnutí Ústredného krízového štábu SR, verím, budeme mať jasné inštrukcie čo ďalej“.
Preventívne uzavretie sa týka škôl a školských zariadení v Handlovej nasledovne: od piatka
13.3.2020 do pondelka 16.3.2020 (vrátane) sú uzavreté všetky školy a školské zariadenia, ktorých je
v Handlovej 16 s výnimkou Centra voľného času so sídlom v Dome kultúry mesta Handlová, ktoré ruší
všetku krúžkovú činnosť od štvrtka 12.3.2020 do odvolania.
Uzavreté sú: Materská škola Ul. SNP a elokované pracoviská na Ul. Morovnianska cesta (dve
pracoviská), Cintorínska a Dimitrovova, Základná škola Ul. Školská, Morovnianska cesta, Mierové
námestie, vrátane klubov detí a školských jedální, Základná umelecká škola a jej elokované pracoviská
v obciach Handlovskej doliny v Ráztočne, Chrenovci - Brusne, Lipníku a Malej Čausy.
Primátorka mesta odporúča súkromnej umeleckej škole VOLCANO a DAZYA, o.z. – tanečnej
skupine so sídlom v Handlovej, aby nasledovali rozhodnutia riaditeliek handlovských základných škôl
v meste a taktiež zrušili vyučovací proces resp. tréningy.
Samospráva opätovne dáva do pozornosti preventívne opatrenia, ktoré zásadným spôsobom vedia
ovplyvniť zníženie rizika šírenia koronavísrusu COVID -19, pričom za najdôležitejšie považuje osobnú
zodpovednosť a disciplínu jednotlivcov a inštitúcií.
Ďalšie zasadnutie krízového štábu za účasti štatutárov škôl a školských zariadení na území mesta je
naplánovaný na pondelok 16.3.2020 o 9.00 h. V prípade pokynov od vyšších štátnych inštitúcii
primátorka zvolá štáb podľa potreby skôr.
V Handlovej k 11.3.2020 nie je evidovaný výskyt ochorenia.
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