Klub riaditeľov spoločnej školy

Vážená pani riaditeľka/vážený pán riaditeľ,
dovoľte mi informovať Vás o činnosti novovzniknutého občianskeho združenia – Klubu
riaditeľov spoločnej školy (KRSŠ), ktorá sa dotýka existencie škôl do 250 žiakov – teda vyše
800 slovenských škôl. Týmto oslovujem Vás, riaditeľa/ riaditeľky školy, ktorej sa to týka.
Svoje nesúhlasné stanovisko s plánovaným zrušením zvýhodneného normatívu pre tieto školy
sme tlmočili listom zo 16. 12. 2016 ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR Petrovi
Plavčanovi. Z listu vyberáme:
„Nesúhlasíme s tvrdením, že na druhom stupni je väčší predpoklad na kvalitnejšie
vzdelávanie vo väčších školách. Uvedené nie je potvrdené žiadnym relevantným výskumom.
Naše argumenty pre zachovanie druhého stupňa sú nasledovné:


Plnoorganizované školy sú jedným z hlavných pilierov obce a jej zachovanie je
otázkou budúcnosti slovenského vidieka.
 Pri zrušení druhého stupňa hrozí, že rodičia dajú do inej školy aj súrodencov z prvého
stupňa a tým sa zníži počet žiakov na neplnoorganizovaných školách, čo je spojené
s dofinancovávaním.
 V lokalitách, v ktorých deti pribúdajú môže zrušenie druhého stupňa v budúcnosti
priniesť veľký problém s nedostatkom miest pre žiakov v základných školách, tak ako
je to teraz s materskými školami.
 Zrušenie druhého stupňa by v konečnom dôsledku znamenalo zánik kultúry, športu
i spoločenského života v obci. Kde nie sú deti, nie je život.
 Hrozí zvýšenie počtu nezamestnaných učiteľov druhého stupňa a tým zaťažene
rozpočtu štátu (sociálna oblasť).
 Kapacita veľkých škôl v budúcnosti môže byť nepostačujúca – je nutné pripraviť
serióznu štúdiu k demografickému vývoju v jednotlivých lokalitách Slovenska.
Je potrebné riešiť nasledovné otázky:
 Je pripravená seriózna štúdia, koľko bude potrebné na financovanie dopravného? Ak
nie, je potrebné pripraviť takýto dokument.
 Kto bude dofinancovávať budovy škôl, v ktorých zostane prvý stupeň? Ministerstvo
školstva alebo zriaďovateľ? Ak zriaďovateľ, vie o tomto fakte ZMOS?
 Je seriózne pripravená dislokácia žiakov z menších škôl do mestských škôl? Vieme,
aká bude naplnenosť tried a či to vôbec väčšie školy kapacitne zvládnu?
 Budú mať obce na dofinancovanie, ak zostane v obci plnoorganizovaná škola?
 Komunikuje ministerstvo školstva so ZMOS o príprave zákona o financovaní škôl
a riešia uvedené otázky s tým, že si starostovia obcí uvedomujú že na ich pleciach
bude riešiť tento problém?“
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V odpovedi MŠVVaŠ SR na náš list sa uvádza:
„Predpokladá sa zapracovanie predmetnej právnej úpravy (zrušenie poskytovania
kompenzačného príspevku na žiakov druhého stupňa základnej školy) do novely
vykonávacieho predpisu k uvedenému zákonu. V súčasnosti ministerstvo analyzuje dopad
navrhovaných zmien na zriaďovateľov základných škôl.“
Následne sme tlmočili naše nesúhlasné stanovisko aj OZPŠaV SR, ZMOS. U oboch
sme našli pochopenie a podporu v nesúhlase.
Všetko je teda otvorené a je len na nás, ktorých sa tieto zmeny dotknú, aby sme presvedčili
kompetentných a dokázali, že takéto nastavenie – likvidácia druhých stupňov základných škôl,
nie je správny krok. Treba konať, pokiaľ nie je ešte rozhodnuté...
Pozývame Vás vstúpiť do nášho združenia, aby sme spojili sily a spoločne bojovali za lepšie
školstvo na Slovensku a teraz aj proti likvidácii škôl do 250 žiakov.
Podrobné informácie o KRSŠ, kontakty na členov správnej rady, zverejnené listy,
dokumenty, nájdete na našej webovej stránke http://krss.webnode.sk/.
Ak máte záujem vstúpiť do KRSŠ, prípadne máte otázky súvisiace s danou problematikou,
kontaktujete mňa- predsedu KRSŠ na email klubriaditelov@gmail.com.

V Šintave 13. 2. 2017
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.,
predseda OZ
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