MESTO SVIT

INTERPELÁCIA
Meno a priezvisko poslanca:

Marianna Šramková

Adresa:

Štúrova 71, 05921 Svit

Interpelácia zo dňa

29.4.2021

Stručný a konkrétny text interpelácie:
V súvislosti s nárastom bytových jednotiek (súčasných), ale aj plánovaných budúcich bytov či
domov, stúpa aj počet nových obyvateľov s deťmi v predškolskom veku.

Otázky:
1. Ako sa bude riešiť problém zaradenia detí do materskej škôlky, keďže od 1.9.2021 je
povinné plnenie predprimárneho vzdelávania pre dieťa, ktoré dovršuje piaty rok veku
do 31.8. súčasného kalendárneho roka. Či je mesto ako zriaďovateľ (resp. pani
riaditeľka MŠ) pripravené na alternatívu, že nebude môcť vyhovieť žiadostiam všetkých
rodičov a umiestniť ich deti v zariadení. Podľa akých ďalších kritérií(okrem povinného
plnenia predprimárneho vzdelávania a pokračujúceho predprimárneho vzdelávania) sa
bude postupovať pri výbere detí?
Odpoveď na interpeláciu žiadam zodpovedať na budúcom zastupiteľstve v máji +
písomnú odpoveď žiadam doručiť aj elektronicky.
(21.5. bude ukončený zápis detí do MŠ a pani riaditeľka škôlky už bude vedieť počty
prijatých/neprijatých detí).

PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD.

•

Prijímanie detí do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej
školy. V prvom rade budeme dodržiavať podmienky prijímania detí ustanovené v §59
ods. 1 a 2 školského zákona, ktoré možno nazvať „zákonnými podmienkami“ (znenie
zákona: „§59, (1) Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku;
výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. (2) Na predprimárne
vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho
vzdelávania povinné. Ostatné podmienky prijímania určí riaditeľ materskej školy
a zverejní ich na verejne prístupnom mieste alebo na webovom sídle materskej školy,
ak ho má zriadené.“).
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•

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie
predprimárneho vzdelávania povinné.
Okrem zákonných podmienok sme určili ostatné podmienky prijímania deti do
materskej školy a to –dieťa, ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho
vzdelávania s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
- deti od 3 rokov s osvojenými základnými hygienickými návykmi,
- deti mladšie ako 3 roky budú prijaté ak by to umožnili kapacitné podmienky.

•

Na nový školský rok 2021/2022 máme v škôlke deti, ktoré pokračujú v plnení
povinného predprimárneho vzdelávania v počte MŠ Mierová – 52 deti, MŠ Školská 11
deti.
Odklad majú 3 deti.

•

Momentálne evidujeme 76 žiadostí z toho
5 ročné – 10 detí
4 ročné – 9 detí
3 ročné – 44 detí
2 ročné – 13 deíi

Z týchto žiadostí sú deti, ktoré nemajú trvalý pobyt vo Svite, je ich 10.
•

V novom školskom roku 2021/2022 budeme môcť prijať do MŠ Školská 9 detí, do MŠ
Mierová 52 detí.

Alternatíva, ako by sme mohli vyhovieť všetkým žiadostiam sú zadaptované priestory v škole,
alebo vo vyhovujúcich mestských priestoroch, ktorá je momentálne v štádiu zisťovania
zákonných a ďalších možností.
Daniela Virostko
ved. odd. ŠKaŠČ
2. Kedy sa plánuje so začatím prístavby materskej škôlky?
•

Momentálne máme projekt ktorý je v procese riešenia územného konania a začne sa
riešiť proces s vybavovaním stavebného povolenia. Čakáme na výzvu, ktorá by mala
byť vyhlásená v Máji 2021 a podľa toho bude termín výstavby. V prípade záujmu je
možné vidieť vizualizáciu, ktorá sa nachádza na investičnom oddelení.

Bc. Zuzana Džačarová
projektový manažér
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