ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O MATERSKEJ ŠKOLE

Názov:

Materská škola svätých anjelov strážcov

Začlenenie:

Organizačná zložka Spojenej katolíckej školy, Farská 19, Nitra

Počet detí:

40 – 45 v dvoch triedach

Termín otvorenia:

1. september 2015

Umiestnenie: na prízemí budovy Základnej školy sv. Svorada a Benedikta, Farská 19, Nitra
Dôvody vzniku:
-

-

akútny nedostatok materských škôl v meste Nitra,
viacročná snaha kresťanských rodičov o zriadenie ďalšej katolíckej škôlky – jediná
súčasná nie je schopná kapacitne pokryť všetky požiadavky,
z hľadiska perspektívy zabezpečiť dostatok žiakov v 1. ročníku ZŠ (postupom z vlastnej
škôlky naplniť jednu triedu prvého ročníka – v súčasnosti v zmysle platnej legislatívy
22 žiakov),
v rámci Spojenej katolíckej školy v Nitre poskytnúť komunitu vzdelávania a výchovy
v duchu katolíckej viery a morálky deťom od 3 až do 19 rokov.

Genéza vzniku:
-

-

-

-

V priebehu posledných 10 rokov boli viaceré iniciatívy zo strany kresťanských rodičov
o vznik ďalšej cirkevnej škôlky v Nitre. Hľadali sa intenzívne vhodné priestory
a uskutočnili sa viaceré rokovania i na Biskupskom úrade v Nitre, kde bola zo strany
otca biskupa vyjadrená podpora pre tento zámer.
Pred tromi rokmi začalo podnikať prvé kroky v tomto smere i vedenie Spojenej
katolíckej školy v Nitre – rodičia žiakov školy boli o tomto zámere informovaní na
plenárnych zasadnutiach v septembri 2012 a 2013.
Vedenie školy vynaložilo veľké úsilie na hľadanie vhodného objektu pre svoj zámer.
Uskutočnili sa viaceré rokovania so zriaďovateľom, ktorý ústami otca biskupa vyjadril
tomuto dielu jednoznačnú podporu. Spoločne sme hľadali biskupské i mestské
budovy vhodné na tento účel, vstúpili sme do rokovania i s viacerými organizáciami
a podnikateľmi. Žiaľ, neúspešne.
V novembri 2013 teda padlo po súhlase zriaďovateľa a majiteľa budov rozhodnutie
umiestniť materskú školu na prízemí budovy ZŠ.
Kľúčový súhlas primátora mesta Nitry, ktoré bude v zmysle platnej legislatívy
materskú školu financovať, sme získali až vo februári 2014.

-

-

Nasledovalo vypracovanie predbežného projektu a získanie súhlasu Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva, Hasičského a záchranného zboru a Inšpektorátu
bezpečnosti práce, ako i vypracovanie Školského vzdelávacieho programu.
Po preskúmaní všetkých dokladov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
v Bratislave vydalo dňa 23. apríla 2014 rozhodnutie o zaradení materskej školy do
siete škôl.

Dopad realizácie na žiakov Spojenej katolíckej školy:
-

-

-

-

-

Umiestnenie škôlky na prízemí budovy základnej školy si vyžiada určité organizačné
zmeny už od 1. septembra 2014, kedy budú v týchto priestoroch prebiehať
nevyhnutné stavebné úpravy.
Zborovňa ZŠ a ďalšie tri triedy sa presunú do iných priestorov v budove, pre 1 -2
triedy budú dočasne poskytnuté priestory gymnáziá.
Vzhľadom na odchod časti žiakov 5. ročníka na osemročné gymnáziá bude potrebné
pristúpiť v súlade s platnou legislatívou o minimálnom počte žiakov v triedach ku
spájaniu vyšších ročníkov, čo postupne povedie k modelu dve triedy prvého až
piateho ročníka a jedna trieda šiesteho až deviateho ročníka. V prípade, že by
Ministerstvo školstva zrušilo osemročné štúdium, adekvátny počet tried sa uvoľní na
gymnáziu.
Všetky priestory Spojenej katolíckej školy sú pod priamou kontrolou z hľadiska
hygieny, požiarnej ochrany i BOZP a spĺňajú požadované kritériá.
Priestory novej materskej školy a ZŠ budú stavebne oddelené a zvukovo odizolované,
takže ku vzájomnému rušeniu sa by nemalo dochádzať. Škôlka bude mať dva
samostatné vchody, čím bude vstup do budovy ZŠ podstatne obmedzený. Vhodnou
organizáciou aktivít na školskom dvore bude možné obmedziť i tieto rušivé vplyvy na
minimum.
Bezbariérový vstup do budovy ZŠ bol nutnou súčasťou projektu prístavby a rieši
prístup telesne postihnutých iba po dvere školy. Vnútorné priestory bezpečný pohyb
týchto osôb neumožňujú a vedenie školy a prijímaním takýchto žiakov ani do
budúcnosti neuvažuje.
Vstup automobilov rodičov do školského dvora je dlhodobým problémom, ktorý sa
vedenie školy snažilo riešiť viacerými organizačnými opatreniami, žiaľ, nie vždy
dodržiavanými. V súčasnosti prebiehajú intenzívne rokovania zriaďovateľa a majiteľa
budovy s mestom Nitra s cieľom:
a) zabezpečiť rešpektovanie bezplatného parkovania rodičov na Farskej ulici v čase
do 8,00 hod na čas nevyhnutný na odovzdanie dieťaťa do školy či škôlky;
b) vyhradenie 3 – 4 parkovacích miest na Farskej ulici slúžiacich na odvoz detí
v popoludňajších hodinách.

Po prijatí týchto opatrení by rodičia neboli nútení vchádzať autami do dvora, čím by sa
dosiahla potrebná bezpečnosť detí vo dvore.
Vďaka Bohu, nášmu zriaďovateľovi i všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili o to, že táto
dlhoročná túžba mnohých kresťanských rodičov v Nitre a okolí sa stane skutočnosťou.
I naďalej prosíme o pomoc a modlitby na tento úmysel.

Mgr. Ing. Karol Žák, CSc.
riaditeľ školy

