V marci sa začína prihlasovanie detí do škôlok
(20.02.2013; www.bratislava.sme.sk; BRATISLAVA, s. -; SITA)

Od 1. do 15 marca možno prihlasovať deti do škôlok v bratislavskej Petržalke, Ružinove aj Starom
Meste.
BRATISLAVA. Rodičia môžu v bratislavskej Petržalke, Ružinove aj Starom Meste prihlasovať
svoje deti do materských škôl od 1. do 15. marca. V týchto dňoch budú riaditelia škôlok prijímať
žiadosti zákonných zástupcov o prijatie detí pre školský rok 2013/2014.
Tieto tri bratislavské mestské časti v minulých rokoch pre veľký záujem rozširovali kapacity svojich
materských škôl. Bratislavský Ružinov minulý rok vybudoval štyri triedy pre 80 detí v Materskej škole
na Bancíkovej a Materskej škole Západná.
Ružinov potrebuje ďalšie miesta
"Keďže o ružinovské škôlky je veľký záujem, určite by sme potrebovali ešte viac miest," dodala
hovorkyňa mestskej časti Miroslava Štrosová. Ružinovské materské školy navštevuje dokopy 2 090
detí. Plne obsadené sú škôlky v pôsobnosti Starého Mesta, tento rok je v nich zapísaných 1 078 detí,
z toho 385 predškolákov.
Do materských škôl prijímajú takmer všetky deti zo Starého Mesta, ak to dovoľuje kapacita, riaditeľ
môže rozhodnúť aj o prijatí dieťaťa z inej mestskej časti, uviedol staromestský hovorca Tomáš Halán.
O jednu triedu mestská časť rozšírila kapacitu Materskej školy na Javorinskej.
Staré Mesto chystá novú škôlku
Staré Mesto pripravuje aj novú škôlku na Heydukovej ulici, kde sa presťahujú deti z Medenej ulice.
Škôlka na Medenej sídli v prenajatých priestoroch a presťahovaním do vlastných priestorov ušetrí
mestská časť ročne takmer 37-tisíc eur na nájomnom, dodal Halán. Aj bratislavská Petržalka
rozširovala kapacity svojich škôlok. V posledných dvoch školských rokoch otvorili päť nových tried.
"Snahou petržalskej samosprávy je naďalej rozširovať kapacity v škôlkach v rámci finančných
možností," uviedla hovorkyňa mestskej časti Mária Grebeňová-Laczová. Petržalské škôlky v
súčasnosti navštevuje 2 411 detí.
Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti najväčšej bratislavskej mestskej časti Petržalka
prijmú v zmysle školského zákona prednostne deti, ktoré dovŕšili päť rokov a deti, ktoré majú odloženú
povinnú školskú dochádzku, uviedla Grebeňová-Laczová. Riaditeľky škôlok ďalej prijmú trojročné a
staršie deti a tie, ktoré dovŕšia tri roky do 31. augusta 2013.
V Petržalke majú prednosť malí obyvatelia
Prioritne tiež umiestnia deti, ktorých obaja zákonní zástupcovia majú trvalé bydlisko v Petržalke.
Pri rozhodovaní o prijatí prihliadajú aj na to, či ide o dieťa z rodiny vo vážnych rodinných situáciách. V
troch z devätnástich materských škôl v pôsobnosti Petržalky sú aj triedy pre deti, ktorým je potrebné
vytvoriť špeciálne podmienky.
Deti, ktoré trpia poruchami výživy, ako sú potravinové alergie, intolerancia na laktózu, diabetes,
celiakia a fenylketonúria, môžu navštevovať materskú školu na Pifflovej ulici. Materská škola na
Turnianskej poskytuje výchovno-vzdelávacie služby aj pre deti s ľahkým mentálnym postihnutím a v
škôlke na Iľjušinovej ulici prijímajú aj deti s ľahkou formou autizmu.
Zákonní zástupcovia detí s autizmom alebo mentálnym postihnutím okrem žiadosti o prijatie
vyplnia aj špeciálny dotazník, ktorý si môžu vyzdvihnúť priamo v materskej škole.
Súčasťou
dotazníka
je
vyjadrenie
pediatra,
detského
psychológa
z
Centra
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a špeciálneho pedagóga z Centra
špeciálno-pedagogického poradenstva.

