DOSTUPNOSŤ ZÁKLADNÉHO ŠKOLSTVA V
OKRESE DUNAJSKÁ STREDA
V médiách odzneli nové informácie ohľadne slovenských škôl na Žitnom ostrove, najmä
ich akútny nedostatok a možnosť pre deti z okolitých obcí, ktoré už do školského obvodu
v Šamoríne od tohto školského roku nepatria, navštevovať pomerne vzdialenú školu
v Gabčíkove. Pre mnohé rodiny toto nie je reálne riešenie situácie a pri viacerých deťoch
a práci v Bratislave vlastne ani uskutočniteľné.

Geografia základných škôl
Zarážajúce v tejto problematike je počet a vyťaženosť slovenských a maďarských škôl
v tomto regióne. Použili sme údaje z Centra vedecko-technických informácií SR 2018.
Slovenských škôl máme v našom regióne 13 a navštevuje ich 3 409 žiakov. Ide
o základné školy plno-organizované, niektoré majú len I. stupeň, a aj špeciálne základné
školy. Počet žiakov kolíše od 1 110 na ZŠ Mateja Bela v Šamoríne až po 21 (najmenšia
škola vo Vydranoch). Ich hustotu vidíme na obrázku nižšie.

zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR
Pre porovnanie, na ďalšom obrázku máme školy s vyučovacím jazykom maďarským. Ide
o 43 škôl, ktoré navštevuje 5 929 detí, pričom 5 škôl navštevuje menej ako 10 detí.

zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR
Už na prvý pohľad je jasné, že hustota maďarských škôl je nepomerne väčšia a deti
rozhodne nemusia cestovať do vzdialenejších obcí, ak sa chcú vzdelávať v maďarčine.
A vyplýva to iste aj z demografického zloženia obyvateľstva v tomto regióne. Avšak, aj
demografia sa mení a mnohé z maďarských škôl majú voľné kapacity a nie sú vyťažené
(a už vôbec nie preťažené ako ZŠ Mateja Bela v Šamoríne). Školské obvody sú viac ako
veľkorysé. Naopak, slovenské školy majú kapacity naplnené, v niektorých školách už nie
je priestor na odborné učebne, a školské obvody sa upravujú, hľadajú sa riešenia. Pritom
priestor na vzdelávanie v maďarských školách nepochybne je, len chýba vôľa ho využiť
pre slovenské deti.

Otázky a možnosti riešení
Načrtáva sa hneď niekoľko otázok:






Prečo ako prví prichádzajú s požiadavkou na zriadenie slovenskej školy rodičia a kde
a prečo zaostáva vedenie obcí?
Prečo nie je vôľa umožniť slovenským deťom v našom regióne vzdelanie v blízkej
obci tak, aby sa deti vzdelávali v jednej škole, či už v slovenčine alebo v maďarčine,
a tieto etniká by sa zbližovali?
Prečo sa nedá uvoľniť niektorá maďarská škola pre slovenské deti, ak je nablízku
ďalšia maďarská s voľnou kapacitou?
Prečo musí ministerka školstva uvažovať o zmene zákona, ktorý by prinútil
samosprávy otvoriť školu pre viac ako 10 (v našom prípade slovenských) detí?

Prečo máme 5 základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským, ktoré navštevuje
menej ako 10 detí a dá sa to, a pre slovenské deti v tom vidia starostovia problém?
 Prečo nemôžu maďarské deti z okolia navštevovať školu v Rohovciach (a je ich teraz
86 a kapacita školy je omnoho vyššia) a uvoľniť priestory pre slovenské deti napríklad
aj v ZŠ Mateja Korvína, alebo prosto prijať slovenské deti a zriadiť slovenskú triedu
v Rohovciach?
Demografickú štúdiu, ktorú dalo vypracovať mesto Šamorín za 4 120 EUR, stále
nemáme k dispozícií. Či môže Fórum inštitút pre výskum menšín, ktoré na štúdii pracuje
neuveriteľne dlho, predostrieť objektívny pohľad na rast počtu slovenského obyvateľstva
v Šamoríne a okolí, uvidíme až po jej predložení.
 Na čo mesto stále čaká so zverejnením demografie?


Ako ďalej?
Otázok je veľa a chvalabohu aj riešení, ale ako je dnes moderné povedať, chýba
„politická vôľa“. Za veľkou neochotou vyriešiť tento problém sú samosprávy.

Ide ale o deti, ich vzdelanie a ich rodiny! Tie musia zostať v centre pozornosti!
Páni starostovia, poslanci, otvorte oči a spamätajte sa! Spravujete obce a vytvárate
podmienky pre VŠETKÝCH obyvateľov. Vďaka patrí tým starostom (aj keď ich môžeme
spočítať na prstoch jednej ruky), ktorí sa o riešenie už aspoň pokúsili a problémy len
nepomenovali, ale pokúsili sa vyriešiť.
A po komunálnych voľbách sa možno ľady rozhýbu. Všetko to však závisí od nás voličov
a v tomto prípade aj rodičov školopovinných detí a našej angažovanosti.
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