Informácia o riešení umiestnenia dvojročných detí v materskej škole Gbely
Mesto Gbely je zriaďovateľ rozpočtovej organizácie Základnej školy s materskou školou
Gbely. V roku 2004 - z dôvodu dlhodobo klesajúcej krivky populácie a na strane druhej
rastúcich prevádzkových nákladov - prijali poslanci MsZ Gbely rozhodnutie, ktorým došlo
k vytvoreniu jednej materskej školy na ul. Záhumenice a následné zlúčenie so základnou
školou. Materská škola v súlade s vtedajšou legislatívou mala 4 triedy s kapacitou 120 detí, t.j.
30 detí na jednu triedu.
V máji roku 2008 bol prijatý nový školský zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní,
ktorý s účinnosťou od 1.9.2008 upravil i maximálny počet detí v triede v materskej škole a to:
 pre tri až štvorročné deti je 20 detí
 pre štyri až päťročné deti je 21 detí
 pre päť až šesťročné deti je 22 detí
Na základe uvedeného zákona došlo k zníženiu kapacity materskej školy, avšak podľa § 28 ods.
15 školského zákona mohol zriaďovateľ materskej školy požiadať Štátnu školskú inšpekciu
o výnimku, na základe ktorej môže byť počet detí v jednotlivých triedach zvýšený o tri deti.
Mesto o udelenie tejto výnimky požiadalo.
Následne z dôvodu zvýšenia pôrodnosti v našom meste, poslanci súhlasili s vybudovaním
dvoch tried MŠ v budove ZUŠ na ul. Čsl.armády. Celková kapacita MŠ sa zvýšila o 50 miest.
K dátumu 1.9.2016 bola kapacita MŠ nasledovná:
Dve triedy pre päť a šesť ročné deti .......50 (budova na ul. Čsl.armády)
Dve triedy pre štyri a päť ročné deti .......48 (budova na ul. Záhumenice)
dve triedy pre tri a štyri ročné deti....... 46 (budova na ul. Záhumenice)
celkom kapacita MŠ..............................144 miest.
Pri zápise detí do 1. ročníka základnej školy, bolo odporučené rodičom 11 detí tzv. odloženie
povinnej školskej dochádzky, čím následne sa tieto deti pravdepodobne všetky vrátia do
materskej školy, kde budú zaradení do triedy predškolákov.
Nakoľko v minulom období bola dostatočná kapacita materskej školy, boli do zariadenia
prijímané aj deti mladšie ako 3 roky, pričom išlo o max. 10 detí.
Z dôvodu tzv. odloženie povinnej školskej dochádzky 11 predškolákom, je kapacita materskej
školy deťmi vo veku 3 – 6 ročné naplnená.
Pri zápise detí do materskej školy sa však objavila požiadavka zo strany rodičov o umiestnenie
detí, ktoré budú mať k dátumu 1.9.2017 vek 2 roky – v celkovom počte 15 detí (jedno z detí
nemá trvalý pobyt na území mesta Gbely).
Uvádzame, že ide o deti, ktorých jeden z rodičov je poberateľom rodičovského príspevku
do 3 rokov veku dieťaťa vo výške 213,20 €.
V budove materskej školy na ul. Záhumenice je v súčasnom období jedna trieda určená pre
telesnú výchovu detí, pričom je tu vybudované aj sociálne zariadenie a je možné zriadiť aj šatňu
pre deti. Celková kapacita pre dvojročné deti by bola 10 detí vychádzajúc z plochy pre herňu
a spálňu a z počtu WC pre deti – na každých 5 detí jedno WC.
Aby sa vyšlo v ústrety žiadostiam rodičov dvojročných detí o umiestnenie ich detí do zariadenia
materskej školy, riaditeľ ZŠ s MŠ požiadal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Senici
o zvýšenie kapacity materskej školy – 0.trieda pre 2-ročné deti. Pri osobnom rokovaní

pracovníčka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva uviedla, že súhlasí s takýmto
riešením, musí sa len v tomto pavilóne dobudovať samostatné WC pre učiteľky. Uvedené je
riešiteľné v miestnosti, ktorá slúžila ako miestnosť pre upratovačku a na mieste výlevky bude
vybudované požadované WC.
V súlade s vyhláškou Ministerstva školstva SR o materskej škole č. 306/2008 Z.z. do materskej
školy je možné prijať aj dieťa, ktoré dovŕšilo vek 2 rokov, ak sú vytvorené vhodné materiálne,
personálne a iné potrebné podmienky (§ 3 ods.1 vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z.). V tomto
prípade sa kapacita triedy znižuje za každé dvojročné dieťa o jedno, resp. takéto dieťa sa
zarátava do kapacity ako dve deti. Financovanie cez podielovú daň je však len na jedno takéto
zapísané dieťa.
Z týchto dôvodov vedenie mesta spolu s vedením ZŠ s MŠ Gbely navrhuje zvýšenie kapacity
MŠ pre dvojročné deti o desať a zároveň zvýšenie poplatkov za pobyt 2-ročného dieťaťa
v zariadení Materskej školy do dovŕšenia 3 rokov veku dieťaťa z doterajšej sumy 15,- € na
sumu 60,- €.
Financovanie prevádzkových nákladov materskej školy:
Zriadenie 0.triedy v zariadení materskej školy na ulici Záhumenice predstavuje pre rok 2017
náklad vo výške cca 13.440,00 €, pričom tieto náklady budú kryté z rozpočtu mesta Gbely vo
výške 11.740,00 € a zvyšok z príspevkov od zákonného zástupcu dieťaťa (návrh na II. zmenu
rozpočtu mesta).

V Gbeloch, 31.5.2017
Vypracovali: Ing. Nataša Londarevová, Ing. Gabriela Kováčová, Mgr. David Jureňa, Mária
Škrovanková
Predkladá: Ing. Jozef Hazlinger

Stanovisko komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok
Členovia komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok prerokovali informáciu o
zriadení 0. triedy pre dvojročné deti v priestoroch MŠ na ul. Záhumenice a odporúčajú
poslancom MsZ zobrať túto informáciu na vedomie.
Návrh na uznesenie:
MsZ berie na vedomie:
Zriadenie 0.triedy pre dvojročné deti v priestoroch, ktoré doteraz slúžili ako telocvičňa
v budove materskej školy na ul. Záhumenice.

