Vyjadrenie vedenia Obce Veľká Paka a vedenia Základnej školy vo Veľkej Pake
Milí rodičia, v súvislosti s útokmi a krivými obvineniami smerovanými na vedenie obce Veľká Paka,
a tak isto aj vedenie základnej školy (ďalej len ZŠ) vo Veľkej Pake na istej komunitnej stránke, si
dovoľujeme vydať nasledovné vyjadrenie a uvedenie vecí na správnu mieru z dôvodu, že veľa z Vás,
v obave o zdravie Vašich detí, nás žiadalo o vysvetlenie, ako je to s našou školou.
V prvom rade je nám veľmi ľúto, že napriek tomu, že sa s dotyčnými osobami, rodičmi, starými rodičmi
stretávame každodenne, pred tým, ako by sa nás spýtali, respektíve ponúkli akékoľvek riešenie
situácie, začali takúto neférovú kampaň. Je pravda, že ZŠ nedisponovala schváleným prevádzkovým
poriadkom (povinnosť v roku 2007!, dnes tomu už tak nie je), ale napriek tomu pracovníci
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v DS (ďalej len RÚVZ DS) pravidelne kontrolovali priestory
ZŠ, a všetky zmeny – úpravy, s nimi boli konzultované. Nikdy by sme si nedovolili vykonávať kroky na
úkor komfortu, a už vôbec nie, hazardovať so zdravím žiakov!
ZŠ Veľká Paka je neplnoorganizovanou školou s ročníkmi prvého stupňa /1.-4. ročník ZŠ/ s vyučovacím
jazykom slovenským, ktorá poskytuje primárne vzdelanie. Základná škola v súlade s princípmi a cieľmi
výchovy a vzdelávania podľa Zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad
humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke
rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej.
Budova základnej školy bola Obci Veľká Paka odovzdaná delimitáciou majetku štátu v roku 2002
(rovnako s povinnosťou jej správy a financovania), s takým usporiadaním a účelovým určením
miestností, v akom sa nachádza aj v súčasnosti. Tí, ktorí ste našu školu navštevovali aj pred rokom
2010, viete, v akom dezolátnom stave sa nachádzala (v havarijnom stave boli – sociálne zariadenia,
podlahy, zatekajúca strecha, areál neoplotený ...).
Škola fungovala dlhé roky ako málotriedka (z dôvodu nízkeho počtu žiakov), to znamená, že boli
spojené ročníky, napr. prvý a druhý, tretí a štvrtý. Koncom 90. rokov hrozilo z dôvodu nízkeho počtu
žiakov (všetky ročníky boli spojené v jednej triede), zatvorenie školy! Treba upriamiť pozornosť na
skutočnosť, že materskú školu (ďalej len MŠ) financuje obec z vlastného rozpočtu, t.j. nedostáva
normatívy na škôlkarov (iba predškolákov), a na chod ZŠ nie je dostatočné krytie z normatívov, ktoré
na žiakov prislúchajú (tzn. že obec školu dotuje aj z vlastného rozpočtu). Naplnenie počtu žiakov
v triede, je preto dôležité nie len z ekonomického hľadiska pre následný rozvoj školy, ale aj z hľadiska
kvality poskytovaného vzdelania, nakoľko na vytvorenie jednej triedy je podľa § 29 ods. 8 písm. c)
školského zákona potrebný počet žiakov najmenej 11 a viac, to znamená, že s 9 žiakmi, ktorí sú v 1.
ročníku z obce Veľká Paka by nebolo možné vytvoriť samostatnú triedu. Vzhľadom na to by musel byť
1. ročník spojený s 2. alebo 4. ročníkom /3. roč. má 20 žiakov/, čo by jednoznačne nebolo
skvalitnením vzdelávacieho procesu v predmetnej triede! Školský zákon pritom pripúšťa v § 29 ods. 5
písm. c) mať v triede 1. ročníka až maximálne 22 žiakov (v 2. až 4. – 25 žiakov!).
Pre informáciu ohľadom prvého ročníka – škola obdržala spolu 34 žiadostí o zápis do 1. ročníka /
z toho bolo podaných 5 žiadostí o odklad dochádzky/. Deti s trvalým pobytom v obci Hviezdoslavov
boli prijaté aj do ZŠ Kvetoslavov a ZŠ Štvrtok na Ostrove. Deti s trvalým pobytom v
ostatných okolitých obciach neboli prijaté na našu školu.
Čo sa týka budovy ZŠ a MŠ, túto začala obec rekonštruovať z vlastných financií, ale aj z dotácií v roku
2011 (výmena okien, oprava strechy, elektroinštalácia).

Následne budova základnej školy prešla v rokoch 2015 až 2017 kompletnou rekonštrukciou
(rekonštrukcia vykurovania, rekonštrukcia podláh a sociálnych zariadení, zateplenie budovy – nová
fasáda, spevnené plochy v areáli školy, chodník + parkovisko pred areálom, napojenie na verejnú
kanalizáciu, obnova vnútorného zariadenia ZŠ a MŠ – interaktívne tabule, PVC podlahy, nábytok ...),
všetko financované obcou Veľká Paka, a z dotácie od školského úradu v Trnave. Areál sa po dlhých
rokoch kompletne oplotil, čím sa zvýšila bezpečnosť detí navštevujúcich ZŠ a MŠ.
Keďže priestorové usporiadanie budovy ZŠ a MŠ bolo dané, nebolo, a nie je možné zriadiť učebne
podľa našich predstáv, ale urobili sme maximum pre skvalitnenie podmienok vzdelávania v škole tak,
aby sa v škole aj škôlke deti cítili príjemne a zároveň, aby sme vytvorili dobré podmienky na štúdium,
rozvoj, ale aj voľnočasové aktivity.
Iste si pamätáte rok 2016, keď nám Mesto Šamorín jednostranne vypovedalo Dohodu o spoločnom
školskom obvode. Obec sa voči výpovedi odvolala, ale bezúspešne. Podobný osud postihol aj všetky
okolité obce. Konalo sa veľa stretnutí na odbore školstva v Trnave, ktorého sa zúčastňovali aj
starostovia okolitých obcí, u ktorých bola situácia katastrofálna - podstatne horšia, ako u nás, keďže
nemali ani toľko možností, ako my. Nám sa podarilo zachrániť situáciu tým, že sme uzatvorili Dohodu
o spoločnom školskom obvode s obcou Lehnice, kde prijali našich žiakov na 2. stupeň.
Následne obce Veľká Paka, Kvetoslavov a Hviezdoslavov založili združenie obcí, ktorého cieľom bolo
zabezpečiť výstavbu spoločnej školy pre naše obce. Žiaľ na všetky naše žiadosti a snahy o získanie
financií na výstavbu novej školy prichádzali zamietavé odpovede zo strany štátnych orgánov.
V roku 2018 Okresný úrad Trnava odbor školstva vydal rozhodnutie, ktorým určil, okrem iného, obce
Veľká Paka a Hviezdoslavov ako spoločný školský obvod! Vzhľadom na skutočnosť, že základná
školská dochádzka je povinná!, zriadenie spoločného školského obvodu znamenalo, že po žiakoch
z Veľkej Paky sme boli povinní! prijať aj deti z Hviezdoslavova na 1. stupeň. V dôsledku rozhodnutia
Okresného úradu o spoločnom školskom obvode sme teda po spoločnom odkonzultovaní s vedením
našej školy a obce, ako aj s poslancami OZ pristúpili k plneniu uvedenej povinnosti, a začali sme
prijímať žiakov z Hviezdoslavova, ktorí nemali možnosť nastúpiť na 1. stupeň inam, resp. ktorí chceli
nastúpiť na 1. stupeň k nám. Všetky kroky, ktoré sme vykonali, boli konzultované s RÚVZ DS
a vedením obce.
K tejto úlohe sme sa postavili zodpovedne, no zároveň aj solidárne, a s pochopením, pretože sme si
uvedomovali, že aj naši žiaci (na 2. stupni), boli, a sú odkázaní na pomoc okolitých obcí, keďže v tak
malej obci, ako je Veľká Paka, nie je (momentálne) predpoklad, a ani možnosť zriadiť 2. stupeň, a tým
plnoorganizovanú školu (žiaci 1. až 9. ročník).
Čo sa týka uvádzaných čísiel v publikovanom podnete, podľa Vyhlášky č. 527/2007 Z.z. Vyhláška
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre
deti a mládež, v škole musí byť na jedného žiaka najmenej 1,65 m2 plochy teoretickej učebne, čo je
v našom prípade dodržané (učebne majú viac ako 50m2, t.j. mohlo by v nich byť až 30 žiakov) .
Podľa Vyhlášky č. 532/2002 Z.z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, „Záchod a
umyváreň v škole, školskom zariadení a telovýchovnom zariadení sa zriaďujú oddelene podľa
pohlavia“, čo je v našom prípade nesplniteľné z dôvodu priestorového usporiadania budovy (bolo
tomu tak vždy). Žiaci však majú vyčlenené a označené sociálne zariadenia – 2 pre dievčatá, 2 pre
chlapcov, s uzamykateľnými dverami. Počet sociálnych zariadení spĺňa ďalšiu požiadavku, t.j.
záchodovú kabínku pre 80 chlapcov a hygienickú kabínku pre 80 dievčat. Povinnosť mať jedno

umývadlo pre 20 žiakov v sociálnych zariadeniach z dôvodu obmedzeného priestoru nie je technicky
reálne zariadiť, ale aj z toho dôvodu sú v každej učebni umiestnené umývadlá s prísunom teplej
a studenej vody. Tzn., že žiaci pri potrebe dodržania hygieny a predpísaných opatrení nemusia opustiť
svoju učebňu.
Čo sa týka priestoru na pohybové aktivity, ktorý sa podľa Výkazu o telovýchovných zariadeniach
využívaných školou označuje ako „pohybové štúdio“ - ako sme už spomínali, aj tento priestor prevzala
obec v roku 2002 s takým priestorovým usporiadaním v akom sa nachádza aj v súčasnosti. Zriadenie
a spôsob priestorového usporiadania „pohybového štúdia“ nemohlo súčasné vedenie obce nijako
ovplyvniť, napriek tomu sme vďační aj za existenciu tohto priestoru, predovšetkým kvôli deťom, a ich
potrebám. Naše „pohybové štúdio“ vzniklo z priestoru učebne v 90. - tych rokoch. Od tohto času ho
žiaci využívajú dodnes na pohybové aktivity v prípade nepriaznivého počasia (podotýkame, že
neplnoorganizovaná škola, akou je naša škola, nemá povinnosť mať telocvičňu). Napriek uvedeným
skutočnostiam a priestorovému usporiadaniu sa snažíme zabezpečiť žiakom priestor na pohyb aspoň
prevádzkou uvedeného priestoru, keďže obec nedisponuje oficiálnou a schválenou telocvičňou, ako
ani dostatkom finančných prostriedkov, na realizáciu novej (výzva na dotáciu na výstavbu telocvične
pred 2 rokmi bola určená pre školy nad 150 žiakov!), alebo aspoň rekonštrukciu ne-existujúceho
priestoru. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť by bolo jediným možným riešením súčasnej situácie
miestnosť označovanú ako „pohybové štúdio“ uzatvoriť a neposkytovať ju k dispozícii žiakom na
výučbu povinnej telesnej výchovy, čo však nepovažujeme za prospešné riešenie pre kvalitu
vzdelávacieho procesu, ani s ohľadom na záujmy a potreby žiakov navštevujúcich našu školu.
V prípade nepriaznivého počasia, a v zime by žiaci cvičili na chodbe / triede (ako je tomu na iných
školách), prípadne by necvičili vôbec.
Tvrdenie, že sa žiaci učili v bývalej zborovni sa taktiež nezakladá na pravde, keďže táto miestnosť pred
tým, ako sa stala zborovňou, bola pôvodne učebňa. Takže sa táto učebňa iba obnovila (nová podlaha
z PVC, zakúpená nová interaktívna tabuľa, nové lavice a stoličky), a začala využívať na prvotný zámer.
A na záver nie je pravda ani tvrdenie, že terajší štvrtáci sú v neprerobenej počítačovej triede a
s vyradenými lavicami po prvákoch. Je pravda, že sa v danej učebni nachádzajú počítače, ale tieto
najčastejšie využívajú práve žiaci 4. ročníka na výučbu. V triede je ďalej dataprojektor (plnohodnotná
náhrada interaktívnej tabule) pomocou ktorého prebieha výučba. Školské lavice, ktoré im boli
pridelené bolo z dôvodu, že sú vysoké /nie je možnosť nastavenia výšky/, a preto ich môžu využívať
štvrtáci, ktorí sú vyšší. Prvákom sme preto museli zabezpečiť výškovo nastaviteľné sety.
Naši žiaci, ktorí odchádzajú na 2. stupeň do iných škôl, dosahujú dlhodobo veľmi dobré výsledky, za
čo môže v prvom rade kvalitný a zodpovedný prístup pedagógov, samosprávy a vedenia obce,
a v neposlednom rade rozvoj našej školy, ktorý sa snažíme zabezpečiť všetkými možnými
a dostupnými spôsobmi.
Prajeme všetkým žiakom, ktorí budú odchádzať z našej školy, aby v tej novej mali aspoň také vybavenie
a priestor, ako tomu je na našej škole, pretože realita žiaľ býva úplne iná, ako teória a predpisy, čomu
sme veľa krát svedkami.
Týmto si dovoľujeme požiadať rodičov, aby sa pri potrebe získania informácií obracali na vedenie ZŠ
prípadne na obecný úrad, kde im všetky informácie radi poskytneme.
Zároveň vyzývame iniciátora/ov predmetných útokov, aby s nimi bezodkladne skončil/i a nekazili
dobré meno našej obce a základnej školy.
Vedenie obce Veľká Paka, vedenie ZŠ a pedagogický zbor vo Veľkej Pake, dňa 18.11.2020.

