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Vec: Žiadosť o uvoľnenie priestorov mestskej knižnice

Riaditeľka MŠ Leopoldov žiada o vrátenie priestorov knižnice k 01.0 9. 2016 z dôvodu 
vysokého počtu prihlásených detí v počte 60.

Materská škola Leopoldov je 4 triedna. Umiestnených máme 95 detí:

I. trieda 2-3 ročných detí 23 /podľa zákona č. 245/2008 20 detí/
II. trieda 4-5 ročných detí 24 /podľa zákona č. 245/2008 21 detí/
III. trieda 5-6 ročných detí 25 /podľa zákona č. 245/2008 22 detí/
IV. trieda 4-6 ročných detí 23 /podľa zákona č. 245/2008 20 detí/.

Máme 4 triedy, 4 spálne, 4 šatne, 3 WC a umyvárne -  2 triedy využívajú 1 WC a kúpeľňu. Požiadavky 
na priestorové vybavenie triedy: v materskej škole musí byť 4 m2 na dieťa dennej miestnosti, ktorá 
plní funkciu herne, spálne: 3 m2 na dieťa, na jedno ležadlo na spanie najmenej 1,7 m2, na jednu 
stoličku v jedálni najmenej 1,4 m2 . Doteraz sme prijímali maximálny počet detí, aby sme uspokojili 
požiadavky rodičov. V šk.r. 2016/2017 odchádza 30 detí do základných škôl, 2 deti odchádzajú 
z dôvodu sťahovania. Prihlásených máme 60 detí. Z toho:

3 deti narodené v roku 2010,
2 deti narodené v roku 2011,
4 deti narodených v roku 2012,
36 detí narodených v roku 2013,
15 detí narodených v roku 2014 -  spolu 60 detí.

Z tohto počtu sú 2 deti, ktoré sú prijaté v MŠ Šulekovo, 1 dieťa je prijaté v MŠ Brestovany,

1 dieťa má zdravotné problémy a matka zostala na predĺženej DMD.

Vytvorením 1 triedy v priestoroch mestskej knižnice by sme získali 1 triedu, 1 spálňu, 
1 WC a kúpeľňu, 1 šatňu. V týchto priestoroch by sme prijali 23 detí vo veku od 2- 3 rokov.

Prijaté deti:

I. trieda 2 -3 ročné deti 23
II. trieda 3 ročné deti 23
III. trieda 4-5 ročné deti 24



IV. trieda 5-6 ročné deti 25
V. trieda 5-6 ročné deti 23 spolu 118 detí. /95 detí máme teraz, odchádza 32

detí, prihlásených máme 60 detí, 3 prijaté v iných MŠ , 1 odhlásené zo zdravotných dôvodov, 
neprijaté 1 dieťa/.

Prijatých by bolo 118 detí a neprijaté 1 dieťa. Jednou z možností by bolo prijať do triedy 2 - 3  
ročných detí s počtom 2 3 - 3  učiteľky, aby boli splnené bezpečnostné požiadavky. Priestorové 
a hygienické požiadavky máme splnené.

S pozdravom
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riaditeľka MŠ


