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Obec Malé Borové <obecmaleborove@gmail.com>

FW: List predsedu ZMOS 
1 správa

MSULM sekretariat <sekretariat@mikulas.sk> 5. marca 2021, 9:08
Kópia (Cc): "Gerbocová Marta PaedDr." <Marta.Gerbocova@mikulas.sk>

Dobrý deň,

z poverenia pána predsedu ZMOL Ing. Jána Blcháča, PhD. Vám preposielame na vedomie nižšie uvedený e-mail.

 

S pozdravom

 

Mgr. Jozef FILIP 
tajomník ZMOL   

Združenie miest a obcí Liptova  
Štúrova 1989/41 
031 42 Liptovský Mikuláš 
tel: +421 44 5565 208

 

Táto správa a v nej obsiahnuté informácie majú dôverný charakter. Je určená výlučne adresátovi a pokiaľ by sa z akéhokoľvek dôvodu dostala do
dispozície osobe,

ktorá nie je jej adresátom (napríklad odoslaním správy na inú adresu), upozorňujeme, že zverejňovanie, rozširovanie alebo zhotovovanie kópií tejto
správy

alebo informácií v nej obsiahnutých je v rozpore so zákonom.

V takomto prípade Vás prosíme, aby ste nás na nesprávne doručenie upozornili a správu bezodkladne vymazali.

 

 

From: Kancelária ZMOS <centr@zmos.sk>  
Sent: Thursday, March 04, 2021 12:08 PM 
To: MSULM sekretariat <sekretariat@mikulas.sk> 
Subject: List predsedu ZMOS

 

„Vážená pani primátorka,

Vážený pán primátor,

Vážená pani starostka,

Vážený pán starosta,

 

zasielame Vám na vedomie  list predsedu ZMOS (na s�ahnu�e TU), ktorým oslovil pána ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR
vo veci zásadného nesúhlasu s vydaním smernice č. 75/2020, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 34/2014, ktorou sa určuje postup
okresného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnos� obce
a samosprávneho kraja ako školských úradov v znení neskorších aktov riadenia. Na základe tejto zmeny sa zvyšuje počet žiakov
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základných škôl potrebný na vytvorenie pracovného miesta odborného zamestnanca miest a obcí, ktorý odborne zabezpečuje
prenesený výkon štátnej správy v školstve. Odpoveď pána ministra prikladáme TU.

Veľmi  nás mrzí, že v situácii, keď sa od miest a obcí očakáva zvýšené úsilie pri plnení úloh týkajúcich zavedenia
povinného predprimárneho vzdelávania, rozhodlo sa ministerstvo znížiť počet zamestnancov, ktorí by mohli v tejto veci
výrazne odborne pomôcť.

Taktiež si Vás dovoľujeme informovať, že MŠVVaŠ SR iniciovalo novelizáciu zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a zákonom č. 371/2020 Z. z. schváleným 25. novembra 2020
zaviedlo nové prechodné ustanovenie § 9k Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021, na
základe ktorého až do septembra 2021 bude Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu na deti materskej
školy, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné  len vo výške 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené
dieťa platnej k 1. januáru príslušného kalendárneho roka namiesto 43,75%, ktoré boli pôvodne schválené.

 

 

S úctou

 

 

Mgr. Zdenko Krajčír

odborný expert pre oblasť vzdelávania a kultúry

Kancelária ZMOS

Bezručova 9

811 09 BRATISLAVA

Mail:      krajcir@zmos.sk

Tel.: +421 2 48 700 709

Mobil: +421 908 935 259
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