Informácia k otvoreniu materskej školy a školského klubu detí vo Vlčkovciach od 8.2.2021
Vážení rodičia, občania obce Vlčkovce,
Všetci sme boli v očakávaní priaznivých informácií, že od 8.2.2021 otvoríme školu a materskú škôlku vo
Vlčkovciach pre všetky deti. Všetci zamestnanci ZŠsMŠ Vlčkovce sa na to pripravili a zabezpečili k tomu nielen
priestory, ktoré vydezinfikovali, ale aj nákupy do jedálne, aby mohla škola a škôlka plnohodnotne fungovať. Doteraz
bola v prevádzke iba materská škola pre deti rodičov zamestnaných v kritickej infraštruktúre. Dňa 6.2.2021
v podvečerných hodinách obec Vlčkovce ako zriaďovateľ ZŠsMŠ obdržal emailom informáciu, že Regionálny úrad
verejného zdravotníctva v Trnave rozhodol, že školy a predškolské zariadenia v okrese Trnava od 8.2.2021 nebudú
otvorené, a to ani pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre.
Súhrn informácií pre rodičov, prečo obec Vlčkovce ako zriaďovateľ ZŠsMŠ Vlčkovce rozhodol o neotvorení
od 8.2.2021:
1) Dňa 8.1.2021 minister školstva SR vydal Rozhodnutie č. 2021/9418:2-A1810 (účinnosť rozhodnutia 11.1.2021,
na stránke www.minedu.sk), ktorým explicitne uviedol výnimku z prerušenia vyučovania pre materské školy (ďalej
len „MŠ“) a školské zariadenia, čo je ŠKD, pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre
deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové
podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ. Z uvedeného vyplýva, že odo dňa 11.1.2021 mohla MŠ a ŠKD
fungovať pre deti vyššie spomenutých zákonných zástupcov. Naša obec v zmysle uvedeného postupovala a MŠ
a ŠKD pre deti takýchto zákonných zástupcov otvorila.
2) Dňa 5.2.2021 minister školstva SR vydal nové Rozhodnutie, konkrétne č. 2021/10079:1-A1810 (účinnosť
8.2.2021, www.minedu.sk), ktorým svoje predchádzajúce rozhodnutie, v ktorom povolil otvorenie MŠ a ŠKD pre
kritickú infraštruktúru, zrušil.
Z logického výkladu veci vyplýva, že v novom rozhodnutí ministra školstva nie je povolené otvorenie MŠ a ani ŠKD
od 8. 2. 2021 ani pre kritickú infraštruktúru.
3) Dňa 6.2.2021 bolo na obec Vlčkovce doručené stanovisko RÚVZ Trnava, z ktorého citujem:
"Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave za súčasnej epidemiologickej situácie kedy je okres
Trnava v najvyššom 4. stupni varovania (čierna farba) zakazuje od 8.2.2021 otvorenie všetkých predškolských a
školských zariadení na území okresu Trnava. Ďalšie otvorenie všetkých predškolských a školských zariadení bude
závisieť od vývoja epidemiologickej situácie v okrese Trnava ako aj regionálnych indikátorov."
4) Z rôznych tlačových besied, vyjadrení na sociálnych sieťach, je zrejmé, že zriaďovatelia sa majú pri otváraní škôl
riadiť Covid automatom a manuálom s názvom „Návrat do škôl“.
5) Na oficiálnom webe Ministerstva školstva SR je zverejnený nový Manuál „Návrat do škôl“, v jeho záhlaví je
uvedené nasledovné:
„Manuál „Návrat do škôl“ je určený zriaďovateľom a riaditeľom škôl a školských zariadení. Vzhľadom k tomu, že
bolo nutné upraviť dokument vo väčšom rozsahu, nezverejňujeme revíziu predchádzajúceho manuálu s vyznačenými
zmenami. Odporúčame pozorné naštudovanie nového manuálu vzhľadom na meniace sa podmienky pri prezenčnej
výučbe. V prípade, že škola alebo školské zariadenie prejde na prezenčnú formu, resp. už takúto formu využíva,
postupuje dôsledne podľa „Covid školského semaforu“–uvedeného v manuáloch pre jednotlivé typy škôl,
zverejnených na stránkach MŠVVaŠ SR v Aktuálnych témach v položke Manuál opatrení pre školy a školské
zariadenia.“
Z uvedeného vyplýva, že škola alebo školské zariadenie sa má Covid školským semaforom riadiť v prípade,
ak prejde na prezenčnú formu vzdelávania. Naša obec je však v IV. stupni varovania a neprechádza na prezenčnú
formu vzdelávania.
6) Dňa 6.2.2021 prebehlo v našej obci tretie kolo celoplošného testovania s nasledovným výsledkom: 671
pretestovaných, 2 pozitívni (všetko naši občania), percentuálny prepočet pozitivity – 0,298%.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, som ako zriaďovateľ rozhodol, že dňa 8.2.2021 nebude otvorená
MŠ a ŠKD ani pre kritickú infraštruktúru. Ubezpečujem Vás, že pokiaľ nám bude zverejnené nové stanovisko
o zmene v otváraní škôl, sme schopní MŠ a ŠKD na podmienky epidemiologickej situácie v našej obci prehodnotiť
a pre kritickú infraštruktúru obratom otvoriť, samozrejme za podmienky pretestovania zamestnancov a po splnení
podmienok, ktoré si stanoví škola a manuál pre otváranie škôl.
Samozrejme rozumiem tomu, že už je nedeľa poobede, a preto som dal pokyn riaditeľke ZŠsMŠ Vlčkovce,
aby predbežnú informáciu zverejnila na stránke školy už v sobotu podvečer, aby sa k vám uvedená informácia dostala
čo najskôr. Aby ste sa mohli zabezpečiť podľa tohto rozhodnutia.
Verte mi, že tak, ako to hnevá Vás, hnevá to aj mňa, pretože je skrátka neprípustné, aby zriaďovatelia škôl
a školských zariadení boli vo svojich rozhodnutiach odkázaní na sledovanie tlačových besied, zverejňovanie statusov
na sociálnych profiloch, domýšľaní si, ako to ten ktorý minister myslel a podobne. Mnoho zo starostov teraz nevie,
či má zverejňovanie informácií na tlačových besedách, sociálnych sieťach a podobne považovať za oficiálny zdroj
informácií. Každá jedna štátna inštitúcia má predsa oficiálne zriadené webové sídlo, kde majú byť oficiálne
informácie zverejnené v dostatočnom časovom predstihu tak aby tí, pre ktorých tieto informácie majú platiť a komu
sú určené, mali dostatok času na ich oboznámenie sa s nimi a zariadenie sa podľa nich. Pokiaľ takáto povinnosť
vyplýva pre jednotlivé samosprávy zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, tak by takáto povinnosť mala
vyplývať aj pre vyššie orgány!
Keďže stále vládne informačný chaos a oficiálnych informácií je málo resp. prichádzajú s oneskorením, preto
sa snažíme získať informácie a vychádzať z oficiálnych zdrojov.
Tiež si uvedomujem, že mnoho vecí sa rieši operatívne. Avšak tiež by bolo vhodné aby zodpovední
predstupovali pred médiá a širokú verejnosť vtedy, keď veci a informácie, ktoré idú prezentovať sú jednoznačné,
vedia ich obhájiť a poskytnúť k nim vysvetlenie. Nie je predsa možné, aby v priebehu jedného dňa niekoľkokrát
menili svoje stanovisko. Takéto konanie vnáša a robí celú situáciu a konanie v nej neprehľadným a chaotickým.
V škole nás niekedy učili že „štatistika je presný súhrn nepresných čísel“ a zdá sa, že tak to teraz aj
vychádza. Aj v tejto dobe niečo pre odľahčenie ako to vidím ja:
„Minister zdravotníctva včera oznámil, že zajtra oznámi, čo bude platiť od pondelka, ale dnes premiér
oznámil, že minister zdravotníctva oznámi už dnes, čo začne platiť od zajtra. Do toho minister vnútra oznámil,
že ľudia nemajú čakať na rozhodnutie ministra zdravotníctva, ale majú už dnes dodržiavať to, čo mal minister
zdravotníctva oznámiť zajtra, že platí od pondelka, ale oznámi už dnes, že platí od zajtra. K tomu Vám
vyhodnotenie epidemiologickej situácie odborne vysvetlí minister školstva, minister práce a ministerka
spravodlivosti...“
Vážení rodičia ako i všetci občania obce Vlčkovce, takouto formou som sa Vám pokúsil vysvetliť moje
rozhodnutie. Aj napriek tomu sme pripravení zabezpečovať všetky opatrenia, aby sme sa mohli čo najskôr dostať do
normálneho života, a to nielen v našej obci. Uvedené uistenie je nielen mojim odhodlaním a želaním. Vďaka činnosti
a spolupráce ochotných zdravotníkov, dobrovoľníkov, poslancov OZ Vlčkovce, členom DHZ Vlčkovce
a zamestnancom obce Vlčkovce, bez ktorých by sa opatrenia nedali zabezpečiť, za čo im veľmi pekne a úprimne zo
srdca ďakujem. Všetci to robia pre nás všetkých a verím, že spolu vydržíme až do konca. Zároveň ďakujem Vám
všetkým za trpezlivosť, disciplinovanosť a zodpovednosť.
SPOLU TO ZVLÁDNEME

Ďakujem za pochopenie, s úctou
Ing. Ivan Dobrovodský
starosta obce Vlčkovce

