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Vec: Žiadost'o vysvetlenie ohľadom financovania základných škôl

Vážená panĺ generálna riaditeľka,

V zastupovaní viac ako 350 základných škôl Slovenska v ZZŠS Vás žiadam o vysvetlenie
sítuácíe ohľadom financovanía základných škôl v rozpočtovom roku 2019.

Na základe hodnoverných informácií môžeme zodpovedne konštatovat', že základné
školy dostali vjanuári 2019 financie vo výške 1/12 rozpočtov v roku 2018.1 ked' bol štátny

rozpočet schválený v dostatočnom predstihu a teda bolo známe aké financie má rozdelit'
MŠvvaš SR regionálnemu školstvu pre rok 2019. Uvedená 1/12 roku 2018 žĺadnej základnej

školy nepostačuje na vykrytie mzdových prostríedkov, ktoré sú navÝšené na základe novely

zákona 553/2003. Obdobne je potrebné počítat' s nárastom finančných prostriedkov na
prevádzku, v ktorej sú nové náležitosti ako napr. rekreačné poukazy. V zlej, až neríešiteľnej
situácii je škola, ktorá sa zapojila do projektov financovaných z Eurofondov.
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nových tarifných platov sa obdobne prehíbil rozdiel mĺezd dotáciou na asistentov učiteľa
a spoluúčast'ou školy. Nastali sítuácie, ked' školy nemajú spoluúčast' 5 % ale tá narástla na 20

až 25 %.

Rozpočty škôl ste zverejnili na svojom webovom sídle až 4. 2. 2019 a z informácií
zokresných úradov vĺeme, že navýšené fínancíe budú poukázané školám až k 31. 3. 2019.
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rozpočtu v RISSAM, keď reálne použijú financie len na úhradu miezd a odvodov.
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Združenie základných škôl Slovenska
Žiadame Vás o okamžitú nápravu a zaslanie fínančných prostriedkov potrebných na
reálnu prevádzku škôl a platy zamestnancov. My nie sme výrobná sféra a žiadne rezervy
tvorit' nevieme a ani nemáme z čoho. Všetci sme totálne znechutení z Vášho postoja a pre

občiansku verejnc)st' atraktívnu politiku, ktorá neodráža skutkový stav.
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