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Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
prerokovalo 
Žiadosť o vyjadrenie k zaradeniu a zriadeniu Súkromnej MŠ Jarka do 
siete škôl a školských zariadení k 01.09.2015
I. schvaľuje 
Vydanie  súhlasného  vyjadrenia  k Žiadosti k zaradeniu  a zriadeniu 
Súkromnej MŠ Jarka do siete škôl a školských zariadení k 01.09.2015
II. neschvaľuje 
Vydanie  súhlasného  vyjadrenia  k Žiadosti  k zaradeniu a zriadeniu 
Súkromnej MŠ Jarka do siete škôl a školských zariadení k 01.09.2015

Podpis predkladateľa: Jozef Dvonč v. r.



Dôvodová správa

Konateľ  spoločnosti  JASLE NITRA s.r.o.  Kvetná 9,  949 01 Nitra,  MVDr.  Vladimír Pechočiak,  ako  
budúci zriaďovateľ Súkromnej materskej školy Jarka, sa obrátil na Mesto Nitra  so žiadosťou o 
vyjadrenie sa k zaradeniu Súkromnej materskej školy Jarka  so sídlom Kvetná 9, 949 01 Nitra do siete 
škôl a školských zariadení SR  od 1. septembra 2015.  

Mesto Nitra v zmysle § 16 ods. 1 písm. k)  je povinné vydať svoje stanovisko k tejto žiadosti.

Komisia pre školstvo, mládež a šport  neprerokovala túto žiadosť.

1/ Zriaďovateľ:
Jasle Nitra s.r.o., Kvetná 9,   949 01   NITRA
IČO: 36560316   DIČ: 2021827093

2/ Predpokladaný počet všetkých detí: 
17 detí
(2 – 8 detí so zdravotným znevýhodnením)

3/ Predpokladaný počet všetkých tried: 
1 trieda 3 – 6 ročných detí

4/ Personálne zabezpečenie školy: 
Činnosť materskej školy budú zabezpečovať dvaja pedagogickí zamestnanci ktorí budú mať 
kvalifikáciu  učiteľ  predprimárneho  vzdelávania.

5/ Učebné plány a učebné osnovy, podľa ktorých sa bude v škole uskutočňovať výchovno 
vzdelávací proces:
ŠkVP – zdravou výživou ku zdraviu (zameranie školy na výchovu a vzdelávanie detí s iným stravovacím 
režimom, detí so zdravotným znevýhodnením)Vzdelávanie  detí  bude  prebiehať  v súlade  so  
štátnym  a   školským  vzdelávacím  programom  v slovenskom jazyku. 

6/ Priestorové zabezpečenie školy (RÚVZ, ORHaZZ, IP Nitra): 
Materská  škola  bude  umiestnená  v rekonštruovaných  priestoroch  na Kvetnej 9, 949 01 Nitre 
v nehnuteľnosti LV č. 359, parcelné číslo 1862,  ktorá je  majetkom navrhovateľa Existujúca stavba je 
schválená na účel ako „pozemná stavba – nebytová budova – budova pre školstvo, na 
vzdelávanie...“. RÚVZ v Nitre dňa 04.05.2015
K existujúcim priestorom vydali platné kladné ORHaZZ Nitra ako aj Inšpektorát práce Nitra a slúži ako 
prevádzkareň pre starostlivosť o deti predškolského veku.

7/ Predpokladaný rozpočet školy:  
Výdavky na mzdy a prevádzku 35 000 EUR
Predpokladaný príjem z podielových daní FO : 24700 EUR
Poplatky od rodičov, iné: 10300 EUR
Žiadateľ  sa  vo  svojej  žiadosti  zaviazal,  že  v prípade  kladného  posúdenia  žiadosti  sa  zaväzuje,  že 
financovanie z prostriedkov podielových daní bude požadovať až od 1.1.2016. 




