Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri Základnej škole s materskou
školou Jozefa Ligoša zo dňa 16.6.2020
Program:
1. Otvorenie
2. Informácie o rozpočte ZŠ s MŠ Jozefa Ligoša
3. Pracovné stretnutie
4. Vyučovanie počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania počas šk. roku
2019/2020
5. Uznesenie
6. Záver
Bod 1: Otvorenie:
Na zasadnutí Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Jozefa Ligoša dňa 16.6.2020
sa okrem jej členov zúčastnila p. riaditeľka Mgr. Oklapková so zamestnancami Základnej
školy, starosta obce Chlebnice Ing. Staš, členovia finančnej komisie, hlavný kontrolór obce.
Predseda školskej rady Mgr. Kožák ich privítal a oboznámil ich s programom zasadnutia.
Bod 2: Informácie o rozpočte ZŠ s MŠ Jozefa Ligoša
Riaditeľka p. Oklapková informovala zúčastnených ohľadom budúceho financovania a dopad
chýbajúcich finančných prostriedkov na chod ZŠ s MŠ Jozefa Ligoša. Pripomienkovala návrh
prílohy č. 6 k VZN č. 3/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na
žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení,
zriadených na území obce Chlebnice, vyvesenej na úradnej tabuli obce dňa 01.06.2020.
V uvedenom návrhu je rozpočet na materskú školu, školskú jedáleň, školský klub detí
v porovnaní s rozpočtom schváleným obecným zastupiteľstvom obce Chlebnice zo
dňa 12.03.2020 celkovo znížený o 19 383 €.
V prípade odsúhlasenia uvedenej prílohy obecným zastupiteľstvom škola bude musieť
v dôsledku nedostatočných finančných prostriedkov prijať následné opatrenia:
-

zníženie počtu tried v MŠ ( z 3 tried na 2 triedy),

-

zníženie počtu oddelení v ŠKD ( z 2 oddelení na 1 oddelenie),

-

prepustenie 2 zamestnancov MŠ a 1 zamestnanca ŠKD.

Znížený počet prihlásených detí v zariadeniach bude mať vplyv aj na zníženie príjmu
z podielových daní do rozpočtu obce Chlebnice na rok 2021.
Taktiež prepustenie zamestnancov bude mať vplyv aj na uplatnenie si príspevku na
podporu udržania zamestnanosti v MŠ v čase mimoriadnej situácie, kde jedna z podmienok
pre poskytnutie príspevku je neskončiť pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou tri
mesiace po mesiaci, za ktorý sa žiada príspevok.

Na vzniknutú situáciu sa vyjadril starosta obce Ing. Staš, ktorý vysvetlil aktuálny finančný a
hospodársky stav obce. Tiež sa vyjadril, že na základe aktuálnych informácií zo strany
Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť sú pre Chlebnice tri scenáre možného vývoja,
ktoré kombinujú pokles reálneho HDP v tomto roku a vládne opatrenia v rôznom trvaní.
Celkovo to znamená, že budúce mesiace budú zaznamenať výrazný prepad príjmov, na ktorý
budú musieť mestá a obce primerane reagovať. Z uvedených dôvodov aj obec Chlebnice
bude musieť reagovať na vzniknutú situáciu a prijať príslušné opatrenia.
Bod 3 : Pracovné stretnutie
Toto stretnutie bolo zároveň pracovné stretnutie medzi ZŠ s MŠ Jozefa Ligoša a obcou
Chlebnice, ktoré vystalo z posledného Obecného zastupiteľstva. Išlo najmä o zlepšenie
komunikácie, vysvetlenie rôznych krokov, opatrení z oboch strán. V ďalšom kroku predstavila
p. riaditeľka Oklapková model financovania ZŠ s MŠ Chlebnice, na ktorý reagovali zúčastnení.
Bod 4 : Vyučovanie počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania počas šk. roku
2019/2020
Počas diskusie sa zistilo, že online vyučovanie počas pobytu detí doma nefungovalo správne.
Viaceré hodiny sa časovo prelínali a žiaci v niektorých prípadoch mali v jednu hodinu dve
vyučovacie hodiny. Tým rodičia navrhli zlúčenie jedného vyučovacieho systému.
Bod 5: Uznesenie
Rada školy berie na vedomie:
-

dopad chýbajúcich finančných prostriedkov na chod ZŠ s MŠ Jozefa Ligoša

-

aktuálny finančný a hospodársky stav obce

Bod 6: Záver
Predseda rady školy poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie rady školy ukončil.

Zapísal: Mgr. Kožák
Overila: Bobáňová
Pavol Kožák predseda RŠ

