Zápisnica zo zasadnutia - Komisia školstva a sociálnych
vecí
04.02.2020

Program:
1.
2.

3.
4.
5.
1.

2.

Otvorenie
Prerokovanie návrhu: Vyradenie Materskej školy Železničný riadok 3 s Elokovanými
pracoviskami zo siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR a ich následné zaradenie do siete škôl a školských zariadení ako
samostatné právne subjekty.
Rôzne
Diskusia
Záver
Členov komisie privítal predseda komisie PaedDr. Ľ. Repaský, informoval
s programom a privítal pani Mgr. D. Džuganovú a pani vedúcu PaedDr.
Máriu Choborovú.
Pani vedúca PaedDr. Mária Choborová informovala a predniesla návrh:
Zmena organizácie materských škôl v meste Levoča:
1. vyradenie zo siete škôl a školských zariadení SR Elokované pracoviská
Materskej školy Železničný riadok 3, Levoča, podľa § 17 ods. 1 zákona
č. 596/2003 Z. z.o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
Elokované pracovisko, Francisciho 8/, Levoča,
Elokované pracovisko, G. Haina 36, Levoča,
Elokované pracovisko, G. Hermana 9, Levoča,
Elokované pracovisko, Predmestie 26 Levoča,
Elokované pracovisko, Levočské Lúky 3, Levoča.

2. zaradenie do siete škôl a školských zariadení SR podľa § 18ods. 6 písm.
a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov ako samostatné právne subjekty:
Materská škola, J. Francisciho 8, Levoča a Školská jedáleň ako súčasť
materskej školy,

Materská škola, G. Haina 36, Levoča a Školská jedáleň ako súčasť
materskej školy,
Materská škola G. Hermana 9, Levoča a Školská jedáleň ako súčasť
materskej školy,
Materská škola, Predmestie 26, Levoča s Elokovaným pracoviskom,
Levočské Lúky 3,Levoča a Školská jedáleň ako súčasť materskej školy
Návrh na prerokovanie zmeny organizácie materských škôl v meste Levoča
predkladá Oddelenie školstva sociálnych vecí a zdravotníctva, Školský úrad Levoča, po
vyhodnotení organizácie stavu a po prerokovaní Komisiou školstva a sociálnych vecí.
01. 01. 2017 bola Materská škola Ul. Železničný riadok 3, Levoča, s piatimi
elokovanými pracoviskami zaradená do siete škôl a školských zariadení ako samostatný
právny subjekt.
Dôvodom vzniknutia jedného právneho subjektu s elokovanými pracoviskami podľa
vyjadrenia zriaďovateľa, bolo zefektívnenie riadenia materských škôl, efektívne
vynakladanie finančných prostriedkov, zvýšenie kvality predprimarného vzdelávania.
Predpokladalo sa, že riaditeľ vzniknutého väčšieho zariadenia bude vedieť lepšie zhodnotiť
pridelené finančné prostriedky a zabezpečiť bezproblémovú a plynulú prevádzku materskej
školy.
V jednotlivých materských školách bolo v roku 2017 22 tried so 460 deťmi, 45
pedagogickými zamestnancami a 37 nepedagogickými zamestnancami.
Súčasný stav: 21 tried, 421 deti, 46 pedagogických a 37 nepedagogických
zamestnancov.
V očakávaniach bolo uvedené, že: „...riaditeľ vzniknutého väčšieho zariadenia bude
vedieť lepšie zhodnotiť pridelené finančné prostriedky a zabezpečiť bezproblémovú a plynulú
prevádzku materskej školy“ a riadenie výchovno-vzdelávacej činnosti zverí do kompetencií
zástupkyniam pre jednotlivé elokované pracoviská.
Model riadenia jedného subjektu nepriniesol zefektívnenie riadenia ani predpokladanú
úsporu finančných prostriedkov k čomu prispela zmena niektorých právnych predpisov
aj vznik nových právnych noriem v oblasti školstva za obdobie od roku 2017 do roku 2019.

Riziká súčasného stavu:
Riaditeľ školy podľa platného právneho stavu zodpovedá za dodržiavanie štátneho
vzdelávacieho programu určeného pre školu (ISCED 0), vypracovanie a dodržiavanie
školského vzdelávacieho programu v škole, ktorú riadi, vypracovanie a dodržiavanie ročného
plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov a dodržiavanie všeobecne
záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti školy, každoročné
hodnotenie pedagogických zamestnancov a zodpovedá tiež za úroveň výchovno-vzdelávacej
práce školy a taktiež za efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na
zabezpečenie činnosti školy. Rozmiestnenie materských škôl na území mesta v súčasnosti
neumožňuje riaditeľke denný kontakt zo zamestnancami školy, rodičmi detí a inými
subjektmi podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní, čo negatívne vplýva na jej riadiacu

prácu, ale aj kontrolu výchovno-vzdelávacieho procesu a hodnotenie práce pedagogických
zamestnancov.
Pri vynakladaní finančných prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti
školy,zriaďovateľ má kompetencie vyplývajúce z § 6 ods. 13, písm. c) zákona č. 596/2003 Z.
z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o štátnej správe“) prerozdeľovať a kontrolovať
finančné prostriedky určené na mzdy, prevádzku a údržbu a takýmto spôsobom dohliadať nad
efektivitou ich využívania. Pri porušení rozpočtových pravidiel má možnosť postupovať
podľa § 3 ods. 7zákona o štátnej správe a riaditeľa pre závažné porušenie povinností a
všeobecne záväzných právnych predpisov odvolať.
Na základe zhodnotenia riadenia jedného právneho subjektu s elokovanými
pracoviskami pani riaditeľkou PaedDr. Annou Binekovou a aj jej zástupkýň vyplýva, že
takýto model riadenia neprináša požadovanú finančnú efektivitu a úsporu finančných
prostriedkov, ani sa nenaplnili očakávania bezproblémovej a plynulej prevádzky materskej
školy.
Navrhovanú zmenu organizácie materských škôl v meste Levoča je možné uviesť do
praxe najskôr od 01. 01. 2021 po rozhodnutí Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu
SR o vykonaní zmien v sieti škôl a školských zariadení SR.
4.Pani Mačugová sa vyjadrila , že ona bola na začiatku proti
reforme, ktorá sa urobila
a súhlasí s p. vedúcou so samostatnými právnymi subjektami. Pani poslaňkyňa A. Kravecová
súhlasila so samostatnými právnymi subjektami.
Pán Ogurčák - treba nájsť efektívne riešenie, v každom prípade je presvedčený, aby
MŠ boli právne subjekty.
Pán predseda dal hlasovať – všetci členovia komisie jednomyseľne schválili návrh Vyradenie Materskej školy Železničný riadok 3 s Elokovanými pracoviskami zo siete škôl
a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a ich následné
zaradenie do siete škôl a školských zariadení ako samostatné právne subjekty.

Záver : Na záver predseda komisie poďakoval prítomným za účasť.

Vypracoval : PaedDr. Ľ.Repaský

V Levoči : 04.02.2020

