
Informatívny materiál k zriadeniu Materskej školy ako organizačnej zložky Spojenej 
školy internátnej, Úzka ulica č.2, Prievidza  v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného 
úradu v Trenčíne. 

 Mesto Prievidza prevádzkuje v MŠ, Ul. V. Clementisa 251/12, Prievidza jednu triedu 
pre deti so zdravotným znevýhodnením – konkrétne pre mentálne postihnuté deti . Maximálny 
počet detí určený Vyhláškou MŠVV a Š SR č. 322/ 2008 Z.z. o špeciálnych školách v takejto 
triede je 8. 
Prevádzka v tejto triede je poldenná, to znamená, že deti končia pobyt v MŠ obedom. 
V triede vyučujú 2 učiteľky s rozšírenou kvalifikáciou špeciálny pedagóg pre MŠ . 
V tomto školskom roku špeciálnu triedu navštevuje 8 detí, z ktorých 3 deti skončia dochádzku 
v júni 2016, v školskom roku 2016/2017 by teda pokračovalo v špeciálnom vzdelávaní 
maximálne 5 detí. 
 V meste evidujeme stúpajúci počet detí so zdravotným znevýhodnením a s tým aj 
zvýšený záujem rodičov o umiestnenie detí v špeciálnej triede MŠ. V školskom roku 
2015/2016 bolo neumiestnených 12 detí  (z toho 6 detí s trvalým pobytom v Prievidzi).  
Z  toho dôvodu sa v apríli 2015 uskutočnili rokovania na úrovni vedúcich odborov školstva 
v PDA a TN a riaditeľky  ŠSI v Prievidzi  o možnom zriadení a otvorení MŠ pre deti so 
zdravotným znevýhodnením  v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ v TN ( zriaďovanie 
špeciálnych škôl patrí výhradne do pôsobnosti OÚ). 
 Na základe uvedeného OÚ - odbor školstva v TN podal žiadosť na MŠVVaŠ 
o zaradenie   špeciálnej MŠ do siete škôl a školských zariadení a následne ministerstvo vydalo 
kladné rozhodnutie s účinnosťou od 1.9.2016. 
Zriadením špeciálnej MŠ ako organizačnej zložky Spojenej školy internátnej v Prievidzi  
nevznikajú pre mesto Prievidza žiadne finančné záväzky.  
 Keďže Spojená škola internátna nedisponuje voľnými priestormi na prevádzkovanie 
MŠ, požiadala mesto Prievidza o možnosť nájmu vo voľných priestoroch  niektorej MŠ mesta 
Prievidza. 
MsZ uznesením č. 244/15 zo dňa 26.5.2015 schválilo nájom pre uvedenú školu za 
podmienok : nájmu na dobu určitú od 1.9.2016 do 1.9.2018 s trojmesačnou výpovednou 
lehotou, nájomného vo výške 1 €/rok a zálohových platieb za energie a služby uhrádzané 
mesačne. Nájomca je povinný uhradiť náklady za údržbu verejnej zelene za prenajatý 
pozemok alebo prebrať starostlivosť za prenajatý pozemok“. 
Spojená škola internátna získala finančné prostriedky na prevádzku 2 tried špeciálnej MŠ, 
žiada teda mesto Prievidza o nájom pre dve triedy v pavilóne MŠ na Športovej ulici – je to 
predmetom rokovania tohto  MsZ , materiál predkladá právna kancelária mesta. 
Prevádzka v týchto triedach by bola pre 16 detí : v jednej triede poldenná, v druhej celodenná. 
Stravovanie detí by bolo zabezpečené prostredníctvom Školskej jedálne pri MŠ Športová 
ulica na základe zmluvy. 
 V súčasnosti je v priestoroch MŠ Športová ulica jedna trieda voľná na poschodí, trieda 
na prízemí je v nájme Občianskeho združenia MC Slniečko, ktorému končí nájomná zmluva 
s mestom Prievidza 30.6.2016 ( MC sú ponúknuté iné voľné priestory na prevádzkovanie  ich 
činnosti). 
  
V Prievidzi dňa 17.03.2016 

 

 

       Mgr. Vlasta Miklasová 
         vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana 



 

Návrh na uznesenie :  

 

I. MsZ berie na vedomie : 

a)  informáciu o zriadení špeciálnej MŠ ako  organizačnej zložky Spojenej školy internátnej, 
Úzka ulica č. 2, Prievidza  v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu, Trenčín ako 
elokovaného pracoviska MŠ Športová ulica 134/ 34, Prievidza ku dňu 1.9.2016. 

 

 

 

 


