OBEC

RAKOVÁ

Číslo: 6/2020

V Rakovej, dňa 29.05.2020

ZÁPISNICA

napísaná v priebehu zasadania Obecného zastupiteľstva v Rakovej, konaného dňa 29.05.2020 o 17:00 h.
na Obecnom úrade v Rakovej
P r í t o m n í:
Poslanci obecného zastupiteľstva:
Mgr. Milan Bukovan
PharmDr. Patrik Bukovan
Jozef Čišecký
Ing. Martin Golis
Mgr. Janka Hnidková
Ing. Tibor Kajánek
Ing. Margita Kučáková
Ing. Miroslav Mareček
JUDr. Miroslav Mariak
Jaroslav Petrák
Marian Šuška
Mgr. Viera Urbaníková
Ospravedlnení poslanci:

Miroslav Strýček

Ďalej prítomní: 6 podľa pripojenej prezenčnej listiny
Predsedajúci oznámil, že Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenej lehote a že všetci poslanci Obecného
zastupiteľstva boli písomne včas pozvaní. Ďalej konštatuje, že z celkového počtu 13 poslancov Obecného
zastupiteľstva je prítomných 12 poslancov, teda zasadanie Obecného zastupiteľstva je v zmysle § 12 odst.1 Zákona
SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení uznášaniaschopne.
Za overovateľov zápisnice menuje:
1. Ing. Tibor Kajánek

2. Jozef Čišecký

PROGRAM
program schválený na zasadaní OZ:

Otvorenie – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
1. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
2. Prerokovanie mimoriadnej situácie škôl a školských zariadení k 1.6.2020
3. Záver

Otvorenie, určenie zapisovateľa, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
Zasadanie obecného zastupiteľstva zvolané v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom
zriadení otvoril a viedol starosta obce, Mgr. Anton Heglas. Na zasadaní privítal prítomných
poslancov, riaditeľky materských škôl a základnej školy a všetkých zúčastnených. Prítomní boli
oboznámení o nahrávaní záznamu počas rokovania obecného zastupiteľstva. Zápisnica sa
nevyhotovuje doslovným prepisom zo zvukového nosiča, tento slúži pre spracovanie zápisnice.
Zaznamenanie priebehu a výsledkov rokovania je upravené Rokovacím poriadkom obecného
zastupiteľstva, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.3.2019, uznesením č.
2.28/2019.
Poverená zapisovaním: Mária Chovancová, zamest. OcÚ
Za overovateľov zápisnice boli určení: 1/ Ing. Tibor Kajánek, poslanec OZ
2/ Jozef Čišecký, poslanec OZ
Návrh na zloženie komisie:
Voľba návrhovej komisie:
1/ PharmDr. Patrik Bukovan, poslanec OZ
Pracovné predsedníctvo:

HLASOVANIE:
Neprítomný:
Za

1/ Mgr. Anton Heglas, starosta obce
2/ Mgr. Janka Čičová, prednostka OcÚ
Mená poslancov

Počet

Miroslav Strýček
PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,
Ing. Martin Golis, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek,
Ing. Margita Kučáková, Ing. Miroslav Mareček, JUDr. Miroslav
Mariak, Jaroslav Petrák, Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška

1

Proti
Zdržal sa
Prítomných celkom pri hlasovaní:

12
0
0
12

Návrh bol prijatý.
1. Schválenie programu zasadania obecného zastupiteľstva
OZ schválilo program rokovania jednohlasne.
HLASOVANIE:
Neprítomný:
Za

Mená poslancov

Počet

Miroslav Strýček
PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,
Ing. Martin Golis, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek,
Ing. Margita Kučáková, Ing. Miroslav Mareček, JUDr. Miroslav
Mariak, Jaroslav Petrák, Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška

1

Proti
Zdržal sa
Prítomných celkom pri hlasovaní:

12
0
0
12

Návrh bol prijatý.
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2. Prerokovanie mimoriadnej situácie škôl a školských zariadení k 1.6.2020
Mgr. Anton Heglas, starosta obce oboznámil, že predmetom rokovania je vyhodnotiť
prípravu základných a materských škôl na otvorenie ich činnosti od 1. júna 2020 a to na základe
rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Na základe tohto rozhodnutia
zriaďovateľ môže rozhodnúť a obnoviť školské vyučovanie v materských a základných školách.
Boli oslovení rodičia, prerokovala to Rada školy pri materských a základných školách, zaoberala
sa tým komisia školstva. Dal priestor postupne sa vyjadriť riaditeľkám škôl, aby sa vedelo
rozhodnúť, či sa pôjde do dočasného riešenia obnovenia otvorenia škôl, či sa dá personálne
zvládnuť otvorenie škôl.
Materská škola Korcháň
Rada školy pri MŠ Korcháň 1070 súhlasí s otvorením a na základe prieskumu sa prihlásilo 10
detí.
Alena Hanuláková, riaditeľka materskej školy – ozrejmila pripravenosť materskej školy v prípade
obnovenia otvorenia. Materská škola je schopná organizačne zvládnuť kritéria prevádzky na
základe usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úradu verejného
zdravotníctva SR. Majú záujem prevádzkovať škôlku aj počas mesiaca júl, avšak toto ešte
u rodičov neoverovala. V súčasnosti je nahlásených 10 detí, môže sa tento počet navýšiť na 15
detí. Majú personálne zabezpečené, aby škôlka mohla byť otvorená. Náklady na znovuotvorenie
materskej školy vo výške 138 € (bezdotykový teplomer, dezinfekcia, zakúpenie štítov).
Diskusia:
Ing. Golis Martin, poslanec OZ – požiadal o informáciu riaditeľku MŠ Korcháň a taktiež sa to
bude dotazovať u všetkých riaditeľov, aké hygienické opatrenia sú zabezpečené a či sú o tom
informovaní pedagogický a nepedagogický zamestnanci, rodičia. Nevidí prevádzkový poriadok
a ťažko sa mu o tom rozhoduje za akých podmienok.
Alena Hanuláková, riaditeľka materskej školy - prípade otvorenia v pondelok,1. júna 2020,
zvolá poradu a budú sa držať prijatých opatrení ministerstva školstva. Majú zabezpečený
bezdotykový teplomer, objednané sú štíty a dezinfekcia, je prichystaná izolačná miestnosť pre
prípad podozrenia COVID-19 u dieťaťa. Rodičia nebudú vchádzať do budovy, deti prevezme na
to určený zamestnanec.
Jaroslav Petrák, poslanec OZ – vyslovil názor, že otvorenie je na zriaďovateľovi, ako poslanci nie
sú na to odborníci, kt. sa problematike venujú. Sú vypracované usmernenia na zamedzenie
nákazy. V rozhodnutí je, že zriaďovateľ vydá pokyn riaditeľom materských a základných škôl.
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ - na základe vyjadrenia aj hlavného hygienika je možnosť
vyučovať, je otázka na zváženie poslancov, či je dôvod, žeby sa nemali školy otvoriť. Sú len dva
dôvody a to personálny, že nemá kto učiť a druhý dôvod technický.
Ing. Tibor Kajánek, poslanec OZ – nevedia posúdiť, ako sú školy pripravené, navrhuje sa
sústrediť na to či otvoriť školy, alebo neotvoriť.
Diskusia ukončená.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce, že na základe informácii a vyjadrenia riaditeľky MŠ
Korcháň je záujem prevádzkovať materskú školu a sú pripravení zvládnuť opatrenia na otvorenie,
počet detí 10 s možnosťou doplnenia na 15.
Na základe tohto obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu na uznesenie:
1/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o pripravenosti otvorenia MŠ Korcháň
s počtom detí do 15.
2/ Obecné zastupiteľstvo ukladá riaditeľke MŠ Korcháň obnoviť prevádzku MŠ Korcháň
od 3.júna 2020.
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HLASOVANIE:
Neprítomný:
Za
Proti
Zdržal sa

Mená poslancov
Miroslav Strýček
PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,
Ing. Martin Golis, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek,
Ing. Margita Kučáková, JUDr. Miroslav Mariak, Marian Šuška
Mgr. Viera Urbaníková, Jaroslav Petrák, Ing. Miroslav Mareček
Prítomných celkom pri hlasovaní:

Počet
1
9
0
3
12

Návrh bol prijatý.
Materská škola Fojstvo
Rada školy pri MŠ Fojstvo 1253 odporúča na základe zrealizovaného prieskumu medzi
zákonnými zástupcami detí otvoriť materskú školu a elokované stredisko U Gala od júna 2020
v súlade so zabezpečenými hygienicko-epidemiologickými opatreniami.
Mgr. Adriana Makuchová, riaditeľka MŠ – zamestnanci sú pripravení k otvoreniu materskej
školy. Záujem o umiestnenie dieťaťa od júna má 87 rodičov. Navrhujú organizáciu v oboch
strediskách pre 76 detí (bez MD, RD a nezamestnaní), vytvorené 4 triedy MŠ Fojstvo s počtom
detí 51 a MŠ U Gala vytvorené 2 triedy s počtom detí 25. Náklady na znovuotvorenie materskej
školy vo výške 500 € (zakúpenie teplomerov, zásobníky na papierové utierky, zakúpenie
papierových utierok). Dezinfekcia zabezpečená. Materská škola má prevádzkový poriadok a je
schopná a pripravená byť v prevádzke aj počas letných prázdnin (júl a dva až tri týždne v mesiaci
august), záujem prejavilo 65 rodičov. Čo sa týka štítov, pre pedagogických zamestnancov sú
doporučené buď rúška alebo štít.
Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu na uznesenie:
1/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o pripravenosti otvorenia MŠ Fojstvo
2/ Obecné zastupiteľstvo ukladá riaditeľke MŠ Fojstvo obnoviť prevádzku MŠ Fojstvo
od 3.júna 2020.

HLASOVANIE:
Neprítomný:
Za
Proti
Zdržal sa

Mená poslancov
Miroslav Strýček
PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,
Ing. Martin Golis, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek,
Ing. Margita Kučáková, JUDr. Miroslav Mariak, Marian Šuška
Mgr. Viera Urbaníková, Jaroslav Petrák, Ing. Miroslav Mareček
Prítomných celkom pri hlasovaní:

Počet
1
9
0
3
12

Návrh bol prijatý.
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Základná škola Milana Mravca Raková
Riaditeľka školy, Mgr. Magdaléna Krenželáková informovala, že nevedia personálne zabezpečiť
prevádzku školy z dôvodu veľkého počtu zamestnancov z rizikovej skupiny. Problém s počtom
detí (viac ako 20 detí) a škola Trstená opačný problém – väčšina ostáva na dištančnom
vzdelávaní. Nemôžu zmiešať triedy prvých ročníkov do jedného ŠKD poobede. V praxi to
znamená, že je potrebné 7 oddelení ŠKD, vedia zabezpečiť len 2. Nepedagogickí zamestnanci sú
sčasti riziková skupina. Záujem o otvorení prevádzky školy bol pomerne veľký (141 detí). Chápe,
že rodičia by chceli, aby ich deti sa vzdelávali v škole. Čo sa týka nákladov, tieto by sa navýšili
a náklady by sa týkali aj ŠKD – nová pracovná sila. V prípade PN nevie nahradiť učiteľa.
Najväčší problém je Trstená (spojené triedy), nemálo by zmysel budovu otvárať, žiaci by sa
museli presunúť do hlavnej budovy, ale aj tak to nevie personálne poriešiť. Nie sú pripravení ani
po personálnej, ani po technickej stránke. Vyčistenie priestorov sa zabezpečilo tak ako doteraz,
dezinfekciu navyše striekaním nemajú. Je otázna hygiena aj bezpečnosť, uviedla príklad
v budove telocvične, kde je veľmi malé množstvo toaliet na počet detí, aby mohli zabezpečiť ich
bezpečnosť, že sa nestretnú. Deti z rôznych skupín by sa nemali stretávať ani na chodbe, ani na
toalete, pred školou, v jedálni, v ŠKD, v šatni... a k tomu je potrebné mať osobu, ktorá by
dohliadala na toto. Z personálneho hľadiska je nereálne zabezpečiť, aby boli dodržané všetky
opatrenia na základe prijatých usmernení. Uviedla, že majú kladné - pozitívne reakcie na
dištančné vzdelávanie, našli si spôsob ako vzdelávať deti a veria, že nestrádajú. Otvorenie
prevádzky školy by samozrejme prinieslo aj klady ako socializácia detí, pomoc rodičom, ktorí idú
do práce, návrat k sociálnym návykom a pozitívnejšie vnímanie situácie spôsobenej COVID-19, ale
personálne nie je možné otvoriť školu ani v polo-štandardnom režime.
p. Kurková, za Radu školy pri ZŠ MM Rada školy pri ZŠ MM sa zaoberala danou
problematikou a po dlhej diskusii odporučila neotvoriť prevádzku školy. Problém vzdelávania
detí by bol zvládnuť to fyzicky (deti v škole a deti ktoré nepôjdu do školy), 3 formy vzdelávania
v rámci jedného úväzku (tretia činnosť vzdelávanie anglického jazyka). Doporučenie ministerstva
školstva je vzdelávanie hravou formou a toto vedia zabezpečiť aj dištančným vzdelávaním.
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – ako rodič nesúhlasí s vyjadrením, že výučba dištančným
vzdelávaním nahradila výučbu ako keď sú deti v triede.
Ako poslanci majú rozhodnúť, či sa škola otvorí alebo neotvorí a pre neho je neprípustné na
základe nejakých vyjadrení, že učiteľ nebude učiť, že ma obavu z nakazenia, dotazoval sa, či je
písomný záznam o tom. Má za to, že hygienik by nedovolil, ak by bol problém. Ak sa nevie
niečo technicky a personálne zabezpečiť, zamyslieť sa v akom stave je škola. Pre porovnanie
so ZŠ v Čadci taký istý problém riešili a majú rozpracované pre rodičov postup, aby vedeli čo
ich deti čaká. Niektorí rodičia sa na neho obrátili, aby sa školy otvorili a on je za to, aby sa
základná škola otvorila. Ak sú fakty, že nemôžu toto zabezpečiť, je potrebné hľadať formu
a riešiť situáciu ako to zabezpečiť personálne. Vyslovil názor, že u nás nie je horšia situácia ako
v meste. Deti sú tri mesiace doma a ak sa neotvorí škola sú ďalšie tri mesiace doma, nevieme čo
príde v septembri.
Ing. Tibor Kajánek, poslanec OZ - v organizačných podmienkach výchovy a vzdelávania je
spomenuté niekoľko bodov, je to aj o oživenie ekonomiky, odbremenenie zaťaženia zákonných
zástupcov a niekoľko faktov. Je jednoduché povedať, že nie sme personálne pripravení, chcel by
vedieť koľko učiteľov z celkového počtu nie sú schopní nastúpiť do práce.
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Mgr. Krenželáková Magdaléna, riaditeľka ZŠ- má vyhotovenú zápisnicu, dotazníky nerobila,
a prítomných oboznámila o počte rizikových skupín pedagogických a nepedagogických
zamestnancov. Zvážiť, či sa pôjde na hranu personálne, ak niekto vypadne z vyučovacieho
procesu z druhého stupňa nemá náhradu. Pre ozrejmenie, sú aj ročníky 6 až 9, ktoré sú a musia
byť dištančné vzdelávané (1 učiteľ doobeda v škole v triede a poobede ešte vyučovanie distančné
a ďalej ešte vyučovanie anglického jazyka). Je to niekoľko tried a veľké množstvo detí.
Mgr. Viera Urbaníková, posl. OZ – je to viac-menej vyučovanie hravou formou, deti budú
hodnotené „absolvoval – neabsolvoval“.
Ing. Tibor Kajánek, poslanec OZ – odznelo tu, že dištančná forma je dobrá, nesúhlasí s tým,
rodičia nahrádzajú učiteľov (ročník 1-4).
Ing. Miroslav Mareček, poslanec OZ- bol zásadne proti otvoreniu základných škôl, s otvorením
materských škôl súhlasí. Do konca školského roku máme 3 vyučovacie týždne a 4 týždeň
prebieha odovzdávanie učebníc a príprava na prázdniny. Je pedagóg na strednej škole, ale je to
obdobné ako na základnej škole. Distančné vzdelávanie, ktoré prebieha – otvorením školy by sa
tento systém nabúral. Nesúhlasí s tým, že dištančné vyučovanie úplne nenahradí, nahradí to
v tomto režime v akom to je, v akom rozsahu a kvalite je druhá vec. Tematický plán sa dodržiava
a sú žiaci, ktorí sa jednoducho učia a ktorí sa neučia ani počas riadneho procesu v učebni.
Neznevažujme dištančné vyučovanie v situácii, ktorá tu nastala. Otvorením školy narušíme
ďalšie týždne dištančného vzdelávania a deti v školách budú vyučované aj tak hravou formou.
Učitelia sa nebudú môcť venovať dištančnému vzdelávaniu tak ako doteraz, budú musieť
venovať sa deťom v triedach. Týmto sa nič nevyrieši, vedomostne vzdelávanie klesne a naruší sa
systém, ktorý sa za tieto dva mesiace ako tak rozbehol. K tomu, že niektorí učiteľ odmieta
vyučovať, školy boli uzatvorené vzniknutou situáciou zo strany štátu. Z tejto pozície sa chránia aj
iné skupiny osôb, ale nechránime učiteľa, ktorý je v rizikovej skupine. Ak by bol učiteľ
v rizikovej skupine, ani by nedovolil, aby vyučoval. To v akom stave je základná škola
personálne, riaditeľ školy nevie ovplyvniť, je to dlhoročné zloženie. Na druhej strane chápe aj
rodičov, nevie to posúdiť percentuálne a ekonomicky to môže ohroziť niektorú skupinu rodičov
ak sa školy neotvoria. Vyjadril, že otvárať školu za týchto podmienok, keď vieme aký je stav,
nesúhlasí.
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – čo sa týka učiteľov, vyplnenie dotazníka je normálne,
zaujímajú nás počty. Chápe dištančné vzdelávanie u vyšších ročníkoch a stredných školách.
Ročníky 1-4, rodičia nie sú profesionáli, aby učili svoje deti. Je mesiac na to, aby učiteľ preskúšal
žiakov a dokázal im doplniť toto vzdelanie. Dotazoval sa, či je ešte nejaké iné riešenie, nemôže
sa zatvoriť škola z dôvodov, že to nie je personálne a technicky zvládnuté.
Mgr. Krenželáková Magdaléna, riaditeľka ZŠ- nevie aký ďalší dôvod je vážnejší, ako dôvod, že
nemá možnosť personálne to zabezpečiť. Neovplyvní ani druhú vlnu a nerozmýšľa o septembri
2020, keď nevie ako má ukončiť jún 2020. Súčasné vedenie Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR im pošle nariadenie, ktoré je v platnosti a musia ho riešiť urýchlene za
pochodu a tak, aby ako škola mohli fungovať. Materské školy to majú možno jednoduchšie, ale
základné školy museli začať vyučovať. Keď si konečne našli spôsob ako učiť, prišlo ďalšie
nariadenie na základe ktorého nabehli na znížený rozvrh a v súčasnosti ďalšia zmena, na základe
ktorej by sa výučba len na 3 týždne zmenila. Zmeny, ktoré boli prispôsobené k nariadeniam
nikomu neprospievajú, a už vôbec nie deťom. Od marca idú v krízovom stave za takej situácie
ako je a kvôli trom týždňom výučby hravou formou, či z pozície rodiča ocenia, že ich deti
v školách sa budú iba hrať za prísnych prijatých opatrení, alebo vyučovať sa doma
v zabehnutom dištančnom procese.
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Ing. Tibor Kajánek, poslanec OZ – jeden fakt je, že u tých nižších ročníkov sa rodičia učia
s deťmi a nie každý to dokáže zvládnuť, keď nie je pedagóg. Rodičom veľmi pomôže, keď si
mesiac oddýchnu, táto situácia už je dlhodobá a pomohol by aj mesiac, ak by škola bola otvorená,
pomohlo by to aj socializovať deti.
Mgr. Krenželáková Magdaléna, riaditeľka ZŠ- nesúhlasí s tým, nakoľko ide o prísne opatrenia,
deti budú musieť dodržiavať 2 metre odstup a čakať, kým im zmerajú teplotu, obmedzí sa pohyb
do šatne, do tried, v priestoroch celej školy a nebudú sa môcť stretávať iba v triedach, kde je
vymedzený počet detí, pohyb bude len v stanovenom čase. Na tejto úrovni nemôžeme hovoriť
o socializácii za týchto podmienok.
Mgr. Janka Hnidková, posl. OZ - chápe, že tento stav je zaťažujúci pre rodičov, nie každý rodič
je na takej vedomostnej úrovni, aby dieťaťu dokázal vysvetliť učivo. Bolo by dobre keby sa
otvorila škola, ale už v mesiaci v máji a bez všetkých obmedzení. Je tu problém s pedagógmi, aby
mohol byť vyučovací proces zabezpečený. V prípade, ak má pedagóg v rodine človeka, ktorý
pracuje v zahraničí a bol by pozitívne testovaný, bol by ďalší výpadok pedagóga a tým vzniká
ďalší problém na zabezpečenie riadneho chodu vyučovania. Nesúhlasí s formou výučby, ktoré
vydalo ministerstvo školstva, časť detí, ktoré dajú rodičia do školy, kde bude prebiehať hravá
forma. Z jej pohľadu, keď chcú ísť detí do školy, nech sa nastúpi na riadne vyučovanie a otvorí sa
škola za riadnych podmienok. Nevie či má význam otvorenie školy za tých podmienok
a prijatých opatrení, ktoré treba dodržať, nechať 3 týždne vyučovanie v zabehnutom dištančnom
procese a posledný týždeň prebieha aj tak odovzdávanie kníh. Zvážiť, či je nutné na tento krátky
čas otvárať školu. Niektorí rodičia nebudú súhlasiť, niektorí sa vyjadrili naopak, že by bolo dobre
ponechať súčasné vzdelávanie tak ako je.
p. Marian Šuška, poslanec OZ – na začiatku sa hovorilo, že podľa vyjadrení jednotlivých škôl sa
bude hlasovať a vadí mu že zo strany ministerstva školstva je to na báze dobrovoľnosti.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce - odznelo tu dostatok informácii, aby sa vedelo prijať
uznesenie. U materských škôl si vie predstaviť, žeby bolo možné v prípade potreby najať náhradu
za pedagóga. U základných škôl by sa vedelo poriešiť možno ŠKD, nevie, či by bolo možné
v krátkom čase nájsť na tri – štyri týždne kvalifikovaného pedagóga ročníkov 1-5.
RNDr. Edita Brisudová, sšú - o tom či sa otvorí škola rozhodne zriaďovateľ, ak obecné
zastupiteľstvo rozhodne o tom, že sa otvorí škola, riaditeľka školy si nastaví kritéria. Otvorí
vyučovanie len pre prvú líniu, t.j pre deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného
zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a odborných zamestnancov podľa zákona č.
138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príklad otvorí sa jedna trieda –
skupinová práca a poobede príde druhý pedagóg, čo by takto mohlo byť, ale určite vyučovanie
ako také prebiehať nemôže. V rozhodnutí ministerstva a v opatrení hlavného hygienika sa hovorí
okrem iného, ak sú zamestnanci v kritickej skupine, nevyplňujú dotazník. Dotazník vyplňujú
všetci, príklad ten kto je zdravý, ale mal v priebehu 24 hodín teplotu atď., ale ak je v kritickej
skupine, vtedy nemôže zabezpečovať proces. Ak by ho donútil riaditeľ, robí to na svoju vlastnú
zodpovednosť. Opatrenie jasne hovorí, že výchovno – vzdelávací proces zabezpečujú
pedagogický a nepedagogický zamestnanci, ktorí nie sú v kritickej skupine. Zvážiť, či to má
zmysel otvoriť, na základe informácii neotvárajú aj okolité školy (Ochodnica, Svrčinovec....).
Diskusia bola ukončená.

6

Mgr. Anton Heglas, starosta obce dal hlasovať o návrhu na uznesenie:
1/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o pripravenosti otvorenia
Základnej školy Milana Mravca
2/ Obecné zastupiteľstvo ukladá riaditeľke ZŠ Milana Mravca obnoviť prevádzku ZŠ Milana
od 3.júna 2020.
HLASOVANIE:

Mená poslancov

Počet

Neprítomný:
Za

Miroslav Strýček
JUDr. Miroslav Mariak
Mgr. Milan Bukovan, Ing. Martin Golis, Mgr. Janka Hnidková,
Proti
Ing. Tibor Kajánek, Marian Šuška, Ing. Miroslav Mareček,
Mgr. Viera Urbaníková,
PharmDr. Patrik Bukovan, Jaroslav Petrák, Jozef Čišecký,
Zdržal sa
Ing. Margita Kučáková
Prítomných celkom pri hlasovaní:
Návrh nebol prijatý.

1
1
7
4
12

Písomné podklady riaditeľov škôl sú prílohou zápisnice.
O prijatí jednotlivých uznesení poslanci OZ hlasovali samostatne.
Obecné zastupiteľstvo prijalo na zasadnutí uznesenia číslo:
6.1 – 6.5/2020
uznesenia tvoria samostatnú prílohu zápisnice.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce poďakoval prítomným za účasť, pozornosť, ich podnety
do diskusie. Zároveň oboznámil prítomných, že najbližšie riadne zasadanie obecného
zastupiteľstva sa uskutoční dňa 19.júna 2020. Rokovanie obecného zastupiteľstva v Rakovej
o 18:30 h. ukončil.

***
Zápisnicu vyhotovila: Mária Chovancová, zamest. OcÚ

Mgr. Janka Čičová
prednostka OcÚ

Ing. Tibor Kajánek
I. overovateľ:

Mgr. Anton Heglas
starosta obce:

Jozef Čišecký
II. overovateľ:
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OBEC RAKOVÁ
UZNESENIA
Obecného zastupiteľstva v Rakovej
zo dňa 29. mája 2020, uznesenia č. 6.1 – 6.5/2020
Obecné zastupiteľstvo
A/

BERIE NA VEDOMIE
6.1 Správu o pripravenosti otvorenia Materskej školy Korcháň s počtom detí do 15
6.2 Správu o pripravenosti otvorenia Materskej školy Fojstvo
6.3 Správu o pripravenosti otvorenia Základnej školy Milana Mravca

B/

UKLADÁ
6.4 Riaditeľke Materskej školy Korcháň obnoviť prevádzku MŠ Korcháň od 3. júna 2020
6.5 Riaditeľke Materskej školy Fojstvo obnoviť prevádzku MŠ Fojstvo od 3.júna 2020

x.x.x.

Mgr. Anton Heglas
starosta obce:

Zoznam príloh k zápisnici obecného zastupiteľstva
zo dňa 29.05.2020

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pozvánka
Prezenčná listina zo zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 29.05.2020
Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Zápisnica z mimoriadnej schôdze Rady školy pri MŠ Korcháň zo dňa 26.5.2020
Vyjadrenie Rady školy pri MŠ Korcháň 1070
Správa o pripravenosti MŠ Korcháň k zabezpečeniu otvorenia MŠ
Správa o pripravenosti MŠ Fojstvo k zabezpečeniu otvorenia MŠ
Uznesenie rady školy pri MŠ Fojstvo 1253
Správa ZŠ MM k zabezpečeniu otvorenia ZŠ

