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Sme materská škola s právnou subjektivitou, bohuţiaľ, len na papieri. 

Všetko riadi a o všetkom rozhoduje zriaďovateľ. Detí máme kaţdý rok dosť, 

materská škola je vţdy naplnená do posledného miesta. Pedagogický kolektív je 

stabilný, rodičia sú spokojní, ale zriaďovateľ má neustále problém s tým, ţe na 

nás dopláca a musí zobrať finančné prostriedky iným školám či školským 

zariadeniam.  

Prišla nešťastná pandémia. Všetci sme mali obavu, čo bude ďalej. Krátko 

po zatvorení škôl si zavolal pán primátor riaditeľku a vyjadril sa, ţe nás 

nepotrebuje, pretoţe nemáme čo robiť. Stráţiť deti nemusíme, keďţe podľa 

neho len to robíme. Zobrali nám viac ako štvrtinu z celkového rozpočtu na rok 

2020, lebo nebudeme v materskej škole a tak sa ušetrí. Akoby sme vôbec 

neexistovali, nemali ţiadne náklady na mzdy ani na prevádzku. Očakával od nás, ţe 

všetci pedagogickí zamestnanci pôjdu na 80 %, nepedagogickí na 60 %. Ţiadal 

čerpanie dovoleniek, OČR, PN. Podľa jeho vyjadrení je náš problém, ako si to 

zariadime, kde ušetríme, akým spôsobom. Ak sa nám to nepáči, tak môţeme ísť 

na ÚPSVaR. Sme za to plne zodpovední a ak to nedokáţeme, nemáme čo na 

svojich miestach robiť, sme neschopní. Argumentácia, ţe nechceme stratiť 

kontakt s deťmi, neobstála. My nemáme čo riešiť z domu, podľa pána primátora 

je to hlúposť. Darmo sme vysvetľovali, on tak rozhodol a nič iné ho nezaujímalo. 

Rozhodli sme sa, ţe deťom budeme aj napriek náhrade mzdy vo výške 80 % 

počas prekáţky na strane zamestnávateľa zverejňovať pracovné listy, básne, 

piesne, rôzne aktivity súvisiace s konkrétnou témou, ktorá je v ŠkVP. Učiteľky 

pracujú na projektoch, píšu diagnostiky, plány, vzdelávajú sa, vyrábajú pomôcky, 

o čom svedčia ich týţdenné výstupy. 



Riaditeľka vypracovala konkrétne usmernenia pre všetkých zamestnancov – 

pedagogických i nepedagogických. Všetci máme prekáţku v práci (teda 80 %), 

napriek silnému tlaku zriaďovateľa nie sme na 60 %. Veríme, ţe naša pani 

riaditeľka to ustojí aj naďalej. Pedagogickí zamestnanci robia pre deti so 

srdiečkom, majú spätnú väzbu od rodičov, váţia si ich prácu. Deti sa tešia, čo 

nové zas zverejníme, čo budú môcť robiť s rodičmi.  

No stretávame sa s rôznymi názormi aj v širokej verejnosti. Naša práca 

bola celkom dehonestovaná a niektorí ľudia ju vďaka podsúvaniu zo strany 

zriaďovateľa tak chápu. Veď je pandémia a počas nej neplatia zákony ani 

Zákonník práce – jedno z vyjadrení. Nevedomosť a nechuť riešiť vzniknuté 

problémy súvisiace so zníţením podielových daní a nevedomosťou o skutočnej 

práci učiteľa. Akoby sa zabudlo alebo nechcelo vedieť, ţe materská škola je 

prvým článkom výchovno-vzdelávacej sústavy, kde sa deti nielen hrajú, ale 

pripravujú sa na vstup do základnej školy.  

Pýtam sa, ako sa pozrú títo zriaďovatelia učiteľom, ktorí vychovávajú našu 

budúcu generáciu, do očí? 

Kedy konečne bude zmena v kompetenciách, po ktorej tak dlho odôvodnene 

voláme? 

 


