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Oznam 

o prevádzke školských zariadení v obci Dubová v roku 2020 

 

Základná škola bude zatvorená v dňoch 

2. – 7. januára     3 dni zimné prázdniny  

3. februára    1 deň polročné prázdniny – vzdelávanie zamestnancov 

17.- 21. februára    5 dní jarné prázdniny 

9. – 14. apríla    2 dni veľkonočné prázdniny 

1. júla  – 31.augusta      44 dní letné prázdniny 

14.septembra    1 deň prevádzkové voľno – vzdelávanie zamestnancov 

29.- 30.októbra    2 dni jesenné prázdniny 

16.novembra    1 deň prevádzkové voľno 

21.decembra    1 deň prevádzkové voľno  

22. – 31. decembra   6 dni zimné prázdniny 

spolu     66 dní   63 dní prázdnin a 3 dni zriaďovateľ 

 

Materská škola bude zatvorená v dňoch 

2. – 7. januára     3 dni zimné prázdniny  

3. februára    1 deň prevádzkové voľno – vzdelávanie zamestnancov 

20. júla  – 31.augusta     31 dní letné prázdniny 

14.septembra    1 deň prevádzkové voľno – vzdelávanie zamestnancov 

16.novembra    1 deň prevádzkové voľno 

21.decembra    1 deň prevádzkové voľno  

22. – 31. decembra   6 dni zimné prázdniny 

spolu     44 dní  40 dní oficiálne, 4 dni zriaďovateľ 

    

Obmedzená prevádzka v Materskej škole 

vyhlási riaditeľka MŠ podľa potreby 

17.- 21. februára    5 dní jarné prázdniny 

9. – 14. apríla    2 dni veľkonočné prázdniny 

1. – 17.júla       13 dní letné prázdniny 

29.- 30.októbra    2 dni jesenné prázdniny 

spolu     22 dní   

 

Školská jedáleň nebude variť v dňoch 

2. – 7. januára     3 dni zimné prázdniny  

3. februára    1 deň prevádzkové voľno – vzdelávanie zamestnancov 

20. júla  – 31.augusta     31 dní letné prázdniny 

14.septembra    1 deň prevádzkové voľno – vzdelávanie zamestnancov 

16.novembra    1 deň prevádzkové voľno 

21.decembra    1 deň prevádzkové voľno  

22. – 31. decembra   6 dni zimné prázdniny 
spolu     44 dní 

 

Spis ........./2019 QA4/5rokov 

 

          Ľudovít Ružička 

        starosta obce Dubová 
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