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V Bratislave 02. 12. 2016
,
Vec: Žiadosť o zmenu financovania dopravného pre žiakov
V dňoch 14. - 16. ll. 2016 sa konalo Celoslovenské zasadanie pléna Združenia
základných škôl Slovenska. Rokovania sa zúčastnilo 332 členov združenia - riaditel'ov
základných škôl. Ako jeden z vážnych problémov je realizácia vyplácania dopravného
žiakom v zmysle zákona 597/2009 Z. z. §4 ods. 2 písmeno a). Jeho vyplácanie spôsobuje
školám obrovské komplikácie:
S vyplácaním je spojená obrovská byrokracia. Pri veľkom počte žiakov je
potrebné na dobu vyplácania riešiť ďalšiu pracovnú silu, ktorá .bude schopná ho
realizovať.
Zákonní zástupcovia, ktorí si prídu prevziať dopravné sú arogantní, agresívni
a používajú množstvo vulgarizmov na adresu zamestnancov školy.
Ktomuto úkonu je potrebné prizvať často políciu na ochranu zamestnancov
a zjednanie poriadku.
Po realizácii vyplatenia, musia školy dezinfikovať, lebo prinesú do škôl vši a iné
prenosné choroby.
Peniaze je potrebné vyzdvihnúť v hotovosti v banke. Často sú to vyššie hodnoty
a nemá kto zabezpečiť ochranu zamestnancov pri ich prevoze do školy.
Hotovosť je potrebné rozmeniť na drobné, lebo banky chcú za rozmenenie
nemalý poplatok.
Často chodia zamestnanci rozmieňať tieto peniaze do kostolov (drobné zo
zvončeka).

..

Tieto dôvody vedú rladlteľov k tomu, že vyplácajú dopravné štvrťročne, alebo v iných
intervaloch ako mesačne.
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Jediným riešením podľa nás je bezplatné dopravné pre školopovinné deti. Vlaky už majú
zadarmo, tak prečo nie autobusy, ktoré deti vezú do školy. Prosíme Vás o urýchlené
riešenie tohto závažného problému.
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