Mgr. Anna Badţgoňová, Smreková 6, 010 07 Ţilina

Rada školy pri CZŠ s MŠ Dobrého
pastiera
Ing. Miroslav Sokol
Gaštanová 53
010 07 Ţilina
V Ţiline dňa 4. 6. 2019
Vec:
Stanovisko k návrhu na odvolanie
Váţená Rada školy, váţený pán predseda, dňa 27.5.2019 som obdrţala list od p. farára D.
Packa, v ktorom ţiada Radu školy o stanovisko k môjmu odvolaniu z funkcie riaditeľa CZŠ
s MŠ Dobrého pastiera. Pán farár mi ústne oznámil, ţe ma chce odvolať ku dňu 30.6.2019.
Predkladám Vám moje stanovisko k údajne „závaţným porušeniam“, ktoré mi doteraz nikdy
neboli vytknuté a neboli odo mňa nikdy zriaďovateľom vyţadované. Niţšie spomínanú
administratívu zriaďovateľ doteraz nepovaţoval za potrebnú. Obsah správ bol vţdy
konzultovaný na výzvu zriaďovateľa a na osobnej báze. Na základe týchto skutočností:
-

nesúhlasím s tvrdením, ţe som konala v rozpore s § 5 ods. 7 písm. a) zák. č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov,
tým, ţe som nepredloţila zriaďovateľovi na schválenie návrh na počty prijímaných
ţiakov a návrh na počty tried na školský rok 2019/2020, nakoľko mi zriaďovateľ
neurčil lehotu na predloţenie návrhu na schválenie
So stavom prijímania detí a predpokladaným počtom tried som oboznámila Radu
školy na stretnutí Rady školy dňa 6.9.2018 a bol na ňom prítomný aj zriaďovateľ.

-

nesúhlasím s tvrdením, ţe som konala v rozpore s § 5 ods.7 písm. d) zák. č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov,
v tom ţe som nepredloţila zriaďovateľovi na schválenie ţiadny návrh rozpočtu na
účtovný rok 2019, nakoľko mi zriaďovateľ neurčil lehotu na predloţenie takéhoto
návrhu

-

nesúhlasím s tvrdením, ţe som konala v rozpore s § 5 ods.7 písm. g) zák. č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov,
tým, ţe som nepredloţila zriaďovateľovi na schválenie správu o výsledkoch
hospodárenia školy za rok 2018, nakoľko mi zriaďovateľ neurčil lehotu na splnenie.
Výkaz k správe o hospodárení bol odovzdaný na okresný úrad dňa 12. apríla 2019
a zástupcovi zriaďovateľa bol odovzdaný o týţdeň neskôr.

-

nesúhlasím s tvrdením, ţe som konala v rozpore s § 5 ods.7 písm. h) zák. č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov,
tým, ţe som nepredloţila zriaďovateľovi na schválenie ţiadny koncepčný zámer
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rozvoja školy, nakoľko som koncepčný zámer odovzdala v auguste 2014 na obdobie
2015-2019.
Nový koncepčný zámer rozvoja školy som odovzdala na Farskom úrade dňa
25.2.2019 pri prihlásení sa do výberového konania na post riaditeľa CZŠ s MŠ
Dobrého pastiera.
-

nesúhlasím s tvrdením, ţe som sa výraznou mierou podieľala na svojom protiprávnom
vymenovaní do funkcie riaditeľa CZŠ s MŠ Dobrého pastiera na základe menovacieho
dekrétu zo dňa 20. decembra 2017.
Výberové konania zabezpečuje a riadi zriaďovateľ. Menovanie riaditeľa je taktieţ
vecou zriaďovateľa a zodpovednosť za vymenovanie riaditeľa nesie opäť zriaďovateľ.
Pokiaľ mám vedomosť, do prvého výberového konania sa nikto neprihlásil a ďalej
som vec neskúmala.

-

príplatok za riadenie určuje riaditeľovi zriaďovateľ. Ja som neanalyzovala jeho súlad s
právnymi predpismi a prijala som ho dobromyseľne. Kompetentné úrady
/ministerstvá/ som poţiadala o stanovisko, zatiaľ som nedostala odpoveď.

Váţená Rada školy, váţený pán predseda Rady školy, svoju prácu som sa vţdy snaţila
vykonávať s najlepším vedomím a svedomím a verím, ţe moje stanovisko bude brané na
vedomie pri posudzovaní dôvodov na odvolanie z funkcie riaditeľa školy.
S prianím pokoja

Badţgoňová, r.š.
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