Zápis zo zasadnutia Rady školy CZŠ s MŠ Dobrého pastiera
z dňa 14.5.2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Hosť: Mgr. Dušan Pecko, farár

Zasadnutie otvoril predseda Rady školy Ing. Miroslav Sokol, privítal pána farára a všetkých
prítomných rodičov. Nasledovala modlitba, poţehnanie od pána farára a zasadnutie
pokračovalo schválením programu.
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.

Počty tried a prijatých detí do materskej školy a základnej školy
Eurofondy – projekt: Prístavba nových tried
Výberové konanie na post riaditeľa – informácie
Rôzne, diskusia

Program bol zúčastnenými členmi Rady školy (RŠ) jednohlasne schválený.

Priebeh zasadnutia:
1. Počty tried a prijatých detí do materskej školy a základnej školy
Ing. Sokol informoval o počtoch prijatých detí:
Základná škola:
Zapísaných 64 detí, odklad má 5 detí, nenastúpia 2 deti.
V školskom roku 2019/2020 nastúpi 57 detí do 1. ročníka, budú rozdelené do troch tried.
Materská škola:
Zo zápisu (vrátane detí neprijatých v minulom roku) bol záujem o prijatie 113 detí.
Z kapacitných dôvodov môţe byť prijatých len 32 detí, zoznam prijatých detí bude zverejnený
na internetovej stránke školy.
Pre školský rok 2020/2021 je predpoklad prijatia len 20 detí do MŠ, nakoľko dôjde k ďalšej
redukcii tried MŠ. Rovnako dôjde k redukcii počtu detí v kaţdej triede (3-5 detí) z dôvodu
legislatívnych zmien.
Zásadný problém predstavuje súčasná kapacita objektu školy. Bez zvýšenia kapacity
nebude moţné prijímať všetkých predškolákov z MŠ, alebo bude dochádzať k ďalšej redukcii
počtu tried MŠ a teda k poklesu počtu škôlkarov zo súčasných 216 na 179 v budúcom roku a
pravdepodobne na 159 detí v školskom roku 2020/2021.

2. Eurofondy – projekt: Prístavba nových tried
Farnosť sa úspešne uchádzala o eurofondy na vybudovanie prístavby, po ktorej realizácii by
pribudli 2 triedy pre MŠ a 6 učební pre ZŠ. Finančné prostriedky vo výšky 450.542,15€ boli
schválené dňa 5.3.2019. Celkové náklady na prístavbu sú na úrovni cca 800.000 € bez DPH.
Prebiehajúca diskusia:
Pán farár zhrnul finančnú situáciu farnosti v čase jeho príchodu. Farnosť má dlhy a je
potrebné ich splácať. Rovnako sú problémy aj s ďalšími priestormi školy ako je jedáleň
a telocvičňa.
Ing. Sokol zhodnotil pozitívum pridelených financií, ktoré sú vo výške polovice nákladov a je
moţnosť získania ostávajúcej časti na realizáciu prístavby.
Diskutujúci rodičia prezentovali názory, resp. položili otázky:










Ďalšie dlhy sú nemorálne, je nemorálne spochybňovať rozhodnutia autorít.
Otázka na predstavu riešenia situácie zo strany zriaďovateľa a rodičov? Čo vieme
ponúknuť našim deťom? Aký plán čo bude s našimi deťmi?
V minulosti sme boli vychovávaní v štátnych škôlkach, dôleţitá je výchova v rodinách,
deti vieme umiestniť aj v iných zariadeniach.
Aj v minulosti sa vţdy stavalo z dlhov a predsa sa vybudovali veľké hodnoty.
Kam umiestniť naše deti, ktoré nikde nechcú prijať? Údajné otvorenie nových tried na
škole Kráľovnej pokoja sa pre budúci rok nestihne.
Ostávajúcich 50% bude potrebné zaplatiť. Z čoho?
Zo zbierok vo farnosti to nebude moţné ufinancovať.
Je doba dostupných úverov a dobrej ţivotnej úrovne nás všetkých. Kedy keď nie
teraz!
Dlhujúce peniaze niekomu chýbajú, neboli zaplatené, dlhy treba riešiť.

Pozn. zapisovateľa: Je potrebné vyjasniť štruktúru súčasného dlhu farnosti, aby sa
nešírili nepravdy o nevyplatených peniazoch za odvedenú prácu. Dlhy sú vo forme
pôžičiek od fyzických/právnických osôb. Tvrdenie o nevyplatených faktúrach sa
nezakladá na pravde!!!






V minulosti bola podpora zo zahraničia silnejšia, farnosť by tieto financie nikdy nedala
dokopy. Deti kedysi nechodili do škôlky, matky sa majú starať a vychovávať deti, nie
škola.
Je moţnosť podieľania sa na investícii aj iných farností, prípadne diecézy?
Kto je rád, ţe tu má deti? Kto je ochotný v prípade potreby pomôcť?
Deti do MŠ neboli prijímané kvôli nerealizácii prístavby.

Ing. Sokol (predseda RŠ):



Iný názor musí byť prístupný, dokonca máme povinnosť ho prezentovať. Rozhodnutia
a kompetencie autorít nikto nespochybňuje a budú rešpektované.
Peniaze je moţné získať aj z iných zdrojov ako z farnosti.



Určite je priestor na rokovanie s veriteľmi, treba s nimi diskutovať.

Pán farár Pecko (zriaďovateľ):










Farnosť ešte nie je kompletne prebratá, škola do dnešného dňa nebola prebraná. Nie
je známa finančná situácia školy, stav a rozloţenie tried, počty ţiakov. Ako sa bude
situácia riešiť momentálne neviem odpovedať. Na prebratie školy je potrebný čas.
V dnešnej dobe musíme posilniť pozíciu na štátnych školách. Je potrebné skvalitniť
ľudí na štátnych školách.
V Ţiline máme tri cirkevné školy. Plánuje sa otvorenie tried MŠ na škole Kráľovnej
pokoja.
Uvaţuje sa o moţnosti rozšírenia o jednu triedu škôlky, ale zatiaľ len v rovine úvah.
Peniaze od štátu nie je moţné pouţiť na zhodnotenie majetku. Investície musí robiť
farnosť ako zriaďovateľ. Spoluúčasť iných farností nie je moţná.
Rozširovanie donekonečna nie je moţné.
Je potrebné dodrţiavanie aj zákonných noriem na vonkajšie plochy na jedného ţiaka.
Je pekné stavať ďalej, ale uţ vybudované objekty si ţiadajú investície na opravy.

Ing. Jedinák (člen RŠ):




Prístavbu je moţné brať ako príleţitosť pre vytvorenie spoločenstva pri jeho
budovaní. Je to investícia, ktorá bude slúţiť nám a naším deťom a podarí udrţať
súčasný stav a trend rozvoja školy.
Uţ v minulosti bolo školné v škôlke na úrovni 47€ a ţiaden z rodičov s tým problém
nemal. Je moţné nájsť finančné prostriedky aj v rámci farnosti a rodičov školy.

Ing. Machara (člen RŠ):


Ako boli získavané financie v minulosti: prvotné peniaze na výstavbu školy
pochádzali z USA (biskupská konferencia), z Renovabis, zo Švajčiarska, z nadácií.
Pri všetkých projektoch som bol, peniaze nespadli do lona. Budúcnosť uţ nie je taká
ruţová, je to postavené na osobných kontaktoch, prebiehajú kontroly. Uţ taká snaha
podporovať nebude.

3. Výberové konanie na post riaditeľa – informácie
Vo výberovom konaní RŠ odporučila na post riaditeľa kandidáta Mgr. Badţgoňovú. Výberové
konanie bolo z dôvodu spochybnenia legitimity RŠ zrušené. Dôvodom bola absencia
priamych zástupcov rodičov MŠ a pedagógov MŠ. Dvaja členovia súčasnej RŠ (pani Daňová
a pán Zemjak) sa vzdali členstva. V blízkej dobe prebehnú doplňujúce voľby do RŠ – voľby
medzi pedagógmi MŠ a medzi rodičmi MŠ. Po týchto úkonoch bude RŠ kompletná a môţe
prebehnúť štandardné výberové konanie.
Do riadnej voľby riaditeľa bude vo funkcii dočasne poverený riaditeľ.
Diskutujúci rodičia prezentovali názory, resp. položili otázky:


Prečo nebolo preverené zloţenie RŠ pred konaním výberového konania?







Kedy bola RŠ ustanovená? Štatút RŠ na stránke školy je neaktuálny. Zloţenie RŠ
bolo skutočne neplatné. Ustanovenie RŠ je platné aţ podpisom zriaďovateľom pri
ustanovujúcej schôdzi.
Môţem voliť aj keď ešte neviem, či mám dieťa prijaté?
Rodičia čo majú deti v MŠ aj ZŠ si volia zástupcu samostatne v MŠ aj ZŠ?
Výklady zákona sú rôzne.

Pán farár Pecko (zriaďovateľ):



Nedisponujem ustanovujúcimi dokumentmi RŠ.
Na nekorektné zloţenie RŠ prišiel oficiálny podnet.

Ing. Sokol (predseda RŠ):




RŠ akceptuje riešenie navrhnuté zriaďovateľom. Pozície v RŠ budú doplnené podľa
navrhovaného postupu.
Súčasná RŠ je od septembra 2017. Štatút bol uţ aktualizovaný.
Zo strany RŠ sa situácia pokladá za vyriešenú. Otázny je ďalší celkový postup
a časové následnosti.

Pozn. zapisovateľa: Voľby do rady školy už prebehli a boli zvolení dvaja noví členovia.
4. Rôzne, diskusia
I.

Podnet k prezentovaniu činnosti RŠ. Poţiadavka na zverejnenie zápisov zo
zasadnutí.

Reakcia: Zápisy budú priebeţne zverejňované.
II.

Avízo o voľbách by malo prísť vopred emailom.

Reakcia: Informácia bola rodičom zaslaná emailom.
III.

Jedna pani z prítomných si ţiadala slovo a tvrdila, ţe viac času na príspevok jej
dovolil pán farár. Spomínala minulosť vedenia farnosti, vyjadrenia predsedu RŠ,
spôsob komunikácie, citácie z verejných dokumentov a otázky na irelevantné
skutočnosti, ktoré nijako nesúviseli s fungovaním RŠ a témami zasadnutia. Keďţe
nebola ochotná prerušiť svoj výstup a umoţniť reakciu na vyjadrenia, prítomní začali
odchádzať, čím sa zasadnutie RŠ skončilo.

Zapísal: Ing. Martin Jedinák, PhD., člen RŠ
Overoval: Ing. Peter Pirošík, člen RŠ

