
Správa materských škôl v Nitre 

 

         V Nitre dňa 22.4.2010 

         Č.mat.  1773/2010 

 

Mestské zastupiteľstvo 

v Nitre 

K bodu: Informatívna správa o prijímaní detí  na predprimárne vzdelávanie do materských 
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry pre školský rok 2010/2011 

 

Predkladá:    
    

Mgr. Kvetoslava Mikulová  

riaditeľka SMŠ v Nitre  
     

 

Spracovali: 

Mgr. Kvetoslava Mikulová 

riaditeľka SMŠ v Nitre  

Magdaléna Feketeová 

vedúca organizačného úseku  

 

Napísala: 

Magdaléna Feketeová 

 

Prizvať: 

    - 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Nitre 

p r e r o k o v a l o 

Informatívnu správu o prijímaní detí  na 
predprimárne vzdelávanie do materských 
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Nitry pre školský rok 2010/2011 

v z  a l o   n a   v e d o m i e 

Informatívnu správu o prijímaní detí  na 
predprimárne vzdelávanie do materských 
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Nitry pre školský rok 2010/2011 

   

 

     

 

 

podpis predkladateľa 



Informatívna správa o prijímaní detí  na predprimárne vzdelávanie  

do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry 

 pre školský rok 2010/2011 

 
Prijímanie detí do materskej školy upravuje § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý ustanovuje, že na predprimárne 
vzdelávanie sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov, výnimočne možno prijať dieťa od 
dvoch rokov veku. V súlade s  § 3 ods. 1 vyhlášky  č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení 
vyhlášky č. 308/2009 Z.z. sa dieťa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného 
zástupcu dieťaťa. Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. 
Žiadosti sa podávajú spravidla od 15. februára do 15. marca.  

Podávanie žiadosti na predprimárne vzdelávanie do materských škôl (ďalej MŠ) 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry patriacich pod Správu materských škôl v Nitre (ďalej SMŠ)  
pre školský rok 2010/2011 sa uskutočnilo centrálne od 15.2.2010 do 19.2.2010 a priebežne do 
15.3.2010.  Od 8.2.2010 do 12.2.2010 prebiehal vo všetkých MŠ „Týždeň otvorených dverí“. Rodičia 
sa oboznámili s prostredím MŠ, s pedagogickými zamestnancami, zameraním a činnosťou MŠ.     

K 15.03.2010 bolo pre školský rok 2010/2011 podaných 712 žiadostí. K 15.4.2010 bolo prijatých do 
MŠ 665 detí a neprijatých 47 detí, z dôvodu nesplnenia podmienok na prijatie  do MŠ.   

 
V školskom roku 2010/2011 môže SMŠ v Nitre prevádzkovať 25 MŠ so 104 triedami 

s predpokladaným počtom 2 327 detí  pri možnosti využitia prekročenia počtov detí v triede  
podľa § 28 ods. 15 zákona č. 245/2008 Z.z. 
 
Komentár k počtom tried na školský rok 2010/ 2011: 
Z celkového počtu 104  tried bude 1 alokovaná trieda MŠ Dolnočermánska 57 -  Orechov dvor               
a 3 špeciálne triedy, ktoré zabezpečujú starostlivosť pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami.  
Kapacita jednotlivých MŠ je prepočítaná v zmysle § 28 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove 
a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa nasledujúcich odsekov:  
(9) Deti, ktoré majú v nasledujúcom roku plniť povinnú školskú dochádzku, sa obvykle zaraďujú do 
samostatnej triedy. Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa zaraďujú do tried alebo 
do samostatných tried pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Do samostatných 
tried pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nie je možné zaradiť deti výlučne       
z dôvodu, že pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia. Samostatné triedy sa môžu vytvárať 
aj pre deti, ktoré sa učia cudzí jazyk. 
(10) Najvyšší počet detí v triede materskej školy je 
a) 20 v triede pre tri až štvorročné deti, 
b) 21 v triede pre štyri až päťročné deti, 
c) 22 v triede pre päť až šesťročné deti, 
d) 21 v triede pre tri až šesťročné deti. 
(11) Ak sa do triedy zaradí dieťa mladšie ako tri roky, zníži sa najvyšší počet detí o jedno dieťa. 
(12) O zaradení dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhodne riaditeľ na 
základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a školského zariadenia výchovného 
poradenstva a prevencie a informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Počet detí v triede môže byť 
znížený najviac o dve za každé dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Maximálny 
počet zaradených detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v jednej triede sú dve. 



 (15) V odôvodnených prípadoch môže riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa a Štátnej školskej inšpekcie 
prekročiť počet detí v triede podľa odseku 10 najviac o tri deti. 

 

V zmysle § 59 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov  majú ešte rodičia možnosť zapísať svoje dieťa aj v priebehu školského roku, čo 
rodičia využili aj v predchádzajúcich školských rokoch.  

V takomto prípade budú rodičom ponúknuté MŠ, v ktorých bude  ešte možnosť prekročenia počtu detí 
podľa § 28 ods. 15 zákona č. 245/2008 Z.z. 
 

Počet tried a počet detí v MŠ  pre  školský rok 2010/11 v rámci jednotlivých obvodov 

Názov obvodu MŠ 
zapísané 
k 15.3.201
0 

prijaté 
k 15.4.201
0 s 

počet tried pre šk. 
rok 2010/11 

kapacit
a  na 
počet 

počet  
detí 
pre šk. 

MŠ Zvolenská 23 59 57 7 147 168 

MŠ Beethovenova 1 40 43 7 147 157 
 č. 1- Horná 
Klokočina 

MŠ Čajkovského 3 39 34 5 105 120 

MŠ Novomeského 20 50 43 5 104 117 

MŠ Benkova 17 24 23 4 84 93 

MŠ Bazovského 1 13 13 2 42 48 

č. 2- Dolná Klokočina 

MŠ Alexyho 26 29 22 4 84 97 

MŠ Štefánikova 128 24 23 4 84 91 

MŠ Staromlynská 2 17 14 2 42 46 

MŠ Golianova 1 26 21 3 60 66 

č. 3- Mesto - Čermáň 

MŠ Dolnočermánska 31 28 4 + 1 al. 84/21 96/21 

MŠ Rázusova 26 18 16 3 60 68 

MŠ Piaristická 12 30 31 5 + 2 šp. 105/12 110/20 
č. 4- Staré mesto –                          

Kalvária 

MŠ Párovská 36 34 34 6 126 133 

MŠ Nábrežie mládeže 33 33 5 + 1 šp. 105/6 111/7 

MŠ Ľ. Okánika 6 13 13 3 63 68 

MŠ Topoľová 6 44 42 6 126 139 

č. 5- Chrenová I. –
Predmostie 

MŠ Mostná 1 14 14 2 42 48 

MŠ T. Vansovej 6 23 21 3 63 72 

MŠ Belopotockého 22 16 17 2 42 42 

MŠ Hospodárska 7 10 9 2 36 36 

č.- 6- Zobor - 
Dražovce 

MŠ Platanová 3 27 20 3 63 73 

MŠ Štiavnická 1 50 46 6 122 131 

MŠ Za humnami 78 30 30 4 84 93 
č. 7 Chrenová II – 

Janíkovce 

MŠ Okružná 1 18 18 3 55 56 

Spolu 25 712 665 100+ 3 šp. + 1 al. 
tr. 

2 114 2 327 

 
Komisia MZ v Nitre pre školstvo a mládež na svojom zasadnutí konanom dňa 14.4.2010 

materiál  č. 1773/2010 prerokovala a Uznesením č.5 /2010 - KŠaM odporúča MZ v Nitre vziať         
na vedomie Informatívnu správu o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry na školský rok 2010/2011. 


