Ako, dostať každé dieťa do škôlky
(26.07.2013; Nový Čas; s. 8-9; Švecová Magdaléna)

Slovensko radí Bratislave:
BRATISLAVA - Mamičky musia sedieť s deťmi doma aj po ukončení materskej a nemôžu nastúpiť
do práce. Nový Čas zistil, že v hlavnom meste je až 423 rodín s deťmi nad 3 roky, ktoré nedokážu
umiestniť svoje ratolestí do škôlky. V iných kútoch Slovenska však rodičia nemusia rozmýšľať, kam s
dieťaťom, keď nemajú peniaze na súkromné zariadenie. V Trnave, Banskej Bystrici a Košiciach totiž
kapacity postačujú pre všetkých obyvateľov. Aký je ich recept?
Dieťa bez škôlky znamená pre rodinu veľký problém. Svoje vie o tom aj mamička Monika (30),
ktorá stále hľadá voľné miesto pre svoju dcérku Zaru (3). "Som v bezvýchodiskovej situácii. O malú sa
mi nemá kto postarať. Na súkromnú škôlku nemáme, takže sa nemôžem vrátiť späť do práce.
Prichádzame tak o jeden mesačný príjem," sťažuje sa na zúfalú situáciu v hlavnom meste.
Ako vyplýva z vyjadrenia najväčšej bratislavskej mestskej časti Petržalky, problém môže byť aj v
novele školského zákona. V porovnaní s minulým školským rokom umiestni petržalská samospráva v
tom nasledujúcom vo svojich materských školách o 49 detí menej. "Spôsobila to novela zákona o
výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorá zvýšenie počtu deti v každej triede dovoľuje len o tri, a to
aj napriek tomu, že samospráva má pre vyšší počet detí podmienky vytvorené," povedala Michaela
Platznerová, tlačová tajomníčka petržalského starostu.
Mamičky v iných slovenských mestách pritom s nedostatkom miest v škôlkach bojovať nemusia.
Niektoré z nich do zariadení dokonca umiestňujú aj deti, ktoré ešte nedovŕšili tri roky. Košice, Banská
Bystrica i Trnava odporúčajú hlavnému mestu predovšetkým otvárať nové triedy a rozširovať
zariadenia materských škôl.
KOŠICE
* zverejňujte informácie o voľných miestach
* prioritou sú deti od troch rokov
* zvyšujte kapacity v hygienicky vhodných zariadeniach
* už od začatia zápisu sledujte situáciu v jednotlivých škôlkach a s riaditeľmi hľadajte optimálne
riešenie
* snažte sa zapísať dieťa do škôlky najbližšie k bydlisku, keďže rodičia podávajú žiadosti do
viacerých škôlok
* ešte v septembri prehodnoťte situáciu, miesta v škôlkach sa môžu uvoľniť
BANSKÁ BYSTRICA
* v prípade potreby otvárajte nové triedy
* dostatok súkromných materských škôlok
TRNAVA
* prijímajte iba deti, ktoré majú viac než tri roky
* otvárajte nové triedy
----Text k obr.:
Mamička Monika (30) má veľký problém. Na súkromnú škôlku nemá, a tak musí s dcérkou Zarou
(3) sedieť doma a nemôže ísť pracovať.

