V Petržalke zasadne do lavíc 630 prváčikov, počet žiakov narástol
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Oproti minulému roku bude v Petržalke o desať tried viac. V jedenástich základných školách tam
bude študovať viac než 4-tisíc detí.
PETRŽALKA. V najväčšej bratislavskej mestskej časti Petržalka zasadne tento rok prvýkrát do
školských lavíc takmer 630 chlapcov a dievčat.
V jedenástich petržalských základných školách by malo v blížiacom sa školskom roku študovať
celkovo 4190 žiakov vo vyše dvoch stovkách tried. "Oproti predchádzajúcemu školskému roku je to
nárast o takmer 260 žiakov a desať tried," informovala TASR Michaela Platznerová z kancelárie
petržalského starostu.
Najviac žiakov by malo podľa Platznerovej navštevovať ZŠ Pankúchovu, Tupolevovu, Budatínsku
a Turniansku. Dve zo škôl Turnianska a Holíčska - začnú školský rok s novým vedením.
"Z celkového počtu žiakov by sa malo 124 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
vzdelávať v 13 špeciálnych triedach podľa školského vzdelávacieho programu pre žiakov chorých a
zdravotne oslabených, s vývinovými poruchami učenia a podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s
autizmom alebo inými vývinovými poruchami," vysvetlila Platznerová.
V materských školách zase privítajú 628 nových detí. V novom školskom roku petržalská
samospráva vo svojich 19 materských školách otvorí 104 tried s počtom detí 2397. "To je o 20 detí
menej oproti minulému roku vzhľadom k novele školského zákona, ktorá stanovila maximálny počet
troch detí, ktoré je možné prijať do jednej triedy materskej školy nad zákonný limit," podotkla
Platznerová.
Z celkového počtu budú otvorené aj štyri špeciálne triedy pre 36 detí s diagnózou autizmus, s
ľahkým mentálnym postihom alebo s poruchami výživy.
Petržalská samospráva počas prázdnin na základných a materských školách investovala do
rekonštrukcie striech, vstupov, schodísk či osvetľovacích telies a hygienických zariadení. "Celkové
náklady na nevyhnutné opravy v školských zariadeniach sú viac ako pol milióna eur. Zahasíme však
len to, čo nás najviac páli," dodal starosta Vladimír Bajan.
Úver vo výške 5 miliónov eur, ktoré si v roku 2009 samospráva vzala, použila podľa starostu zase na
výmenu okien a zateplenie striech, aby sa ušetrili náklady na bežnú prevádzku školských zariadení v
správe mestskej časti.

