Žiadosť o prehodnotenie VZN č. 15/2011 na septembrovom zasadnutí
mestského zastupiteľstva o príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v ŠSZČ
HK Slávia Sereď sa obracia na vás so žiadosťou o prehodnotenieVZN č. 15/2011,
nakoľko nie je objektívne a nezohľadňuje podmienky jednotlivých ŠSZČ.

V zmysle VZN č. 15/2011 sa zmenila výška príspevku zákonného zástupcu na činnosť
vzáujmových útvarov školského strediska záujmovej činnosti na 6,60 eur mesačne, ak
časová dotácia je viac ako 4 výchovné hodiny týždenne.
V zásade s takýmto uznesením nesúhlasíme.
Na jednej strane rozprávate o tom, ako by sme mali bojovať proti kriminalite a drogám v meste, ako
by sme mali mládež odtrhnúť od počítačov, lebo nám vyrastajú choré generácie, ako by športoviská
mali byť prístupné pre všetkých, a na druhej strane príjmete uznesenie, aby si deti prostredníctovm
svojich rodičov platili za rozvoj svojich schopností a vedomostí. Nie každá rodina má na to, aby
mohla financovať záujmové aktivity svojich detí.
Konkrétne, za čo majú deti, ktoré navštevujú ŠSZČ hádzanej platiť Základnej škole J. Fándlyho v
Seredi? Škola im neposkytuje materiálne ani priestorové zabezpečenie.
Výstroj na športovú činnosť zabezpečuje klub, nájomné na športovú činnosť za priestory ŠH OA za
nich platí klub, náklady na majstrovské, prípravné zápasy, turnaje platí klub a rodičia. Za čo majú
platiť deti škole?
Prečo sa všetky oddelenia/okrem časovej dotácie/ hodili do jedného vreca a nezohľadnilo sa to, čo
deťom poskytuje klub a čo škola. Niektoré oddelenia ŠSZČ pracujú výlučne v priestoroch škôl,
využívajú ich materiálne zabezpečenie, takže školy majú zvýšené náklady na energie, vybavenie atď.
Iné oddelenia ŠSZČ pracujú mimo priestorov škôl a náklady za prenájom, materiálne zabezpečenie
platia športové kluby. Takže náklady nevznikajú školám ale klubom a rodičom.
Školy dostávajú finančné dotácie, z ktorých časť ide na mzdy a časť im ostáva na materiálne a
priestorové zabezpečenie.V roku 2011 to bolo138,20 na žiaka ZŠ J. Fándlyho a rodičia platili 3 eurá
mesačne. To stačilo a stačí na pokrytie nákladov.
Ak by sme využívali telocvične alebo iné priestory školy, ako to využívajú iné oddelenia ŠSZČ, tak
by si škola mohla robiť nárok na určitú úhradu nákladov, ale keďže nič neposkytuje, tak nemá nárok
na príspevok.
Žiadame týmto buď o kategorizáciu ŠSZČ, alebo zrušiť poplatky pre všetky ŠSZČ a nájsť iné zdroje
ich financovania.
Veríme, že naša žiadosť bude prehodnotená, veď všetci chceme pre naše deti a mládež len to
najlepšie. Je lepšie počuť z médii o Seredi ako o meste kultúry, športu a vzdelania, ako o meste
narkomanov a zločinu.
S pozdravom
v Seredi 25. 8.2012
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milannovak@zoznam.sk
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