
     

 
MESTSKÉ  ZASTUPITE
dňa  24.  4.  2013 
 
PREDMET: 
Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska pre zaradenie súkromnej materskej školy do siete škôl
 
Predkladá :        
Prednosta MsÚ 

     
Spracoval:   
PhDr. Ľubica Šefčíková, ved. ŠÚ a OŠMaŠ  
     
Prerokované: 
Mestská školská rada,  Komisia pre školstvo a
 
Dôvod predloženia:   
Žiadosť súkromného zriaďovateľ
     
Prizvaný: 
Matej Rusňák,  konateľ spoloč
    

Podpisy:   
  
    
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi:
 

1. Súhlasí/ nesúhlasí 
So zriadením  súkromnej materskej školy
  

2. Ukladá 
 Informovať súkromného zria

 

               K

            V Spišskej Novej Vsi     17. 4

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  

vydanie súhlasného stanoviska pre zaradenie súkromnej materskej školy do siete škôl

 

    

íková, ved. ŠÚ a OŠMaŠ        
  

Mestská školská rada,  Komisia pre školstvo a vzdelávanie  MsZ  

 
ovateľa     

        

 spoločnosti       

       

Spišskej Novej Vsi: 

súkromnej materskej školy a zaradením  do siete škôl a školských zariadení

 súkromného zriaďovateľa o súhlase/nesúhlase so zaradením do siete škôl

K bodu rokovania:   9 

Spišskej Novej Vsi     17. 4. 2013 

vydanie súhlasného stanoviska pre zaradenie súkromnej materskej školy do siete škôl 

  

  

  

školských zariadení 

súhlase/nesúhlase so zaradením do siete škôl 



Dôvodová správa: 

ŠÚ a odd. školstva, mládeže a športu  bola dňa 26.3.2013 doručená žiadosť súkromného zriaďovateľa 

o vydanie súhlasného stanoviska pre zaradenie súkromnej materskej školy do siete škôl a školských 

zariadení. 

Žiadateľ je v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. § 16 Zaraďovanie škôl, školských zariadení, 

stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania do siete povinný predložiť 
dokumenty podľa bodov a-p. Mesta sa týkajú 2 body, a to bod 
 
n) vyjadrenie príslušného orgánu školskej samosprávy, t.j. mestskej školskej rady 

 a  
l) súhlas obce pre zriaďovateľov podľa § 19 ods. 2 písm. d) a e), ak ide o materské školy, 30b) 

jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia pre deti, žiakov a poslucháčov do 

15 rokov veku a základné školy, základné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami na území obce. 

Mestská školská rada zámer zriadenia súkromnej materskej školy prerokovala na svojom 

riadnom zasadnutí dňa 11.4.2013, a prijala uznesenie, podľa ktorého súhlasí so zámerom 

zriadenia súkromnej materskej školy a jej zaradenia do siete škôl a školských zariadení. 

Mestské zastupiteľstvo tak ako mestská školská rada musí prijať uznesenie, v ktorom deklaruje 

súhlas,  resp.nesúhlas  so zriadením súkromnej MŠ na území mesta Spišská Nová Ves.    

Materská škola má byť na základe žiadosti zriaďovateľa zriadená na ulici Ferka Urbánka 20/A od 

1.9.2013. 

Viac o zámere zriaďovateľa je v priloženom dokumente, ktorý predložil súkromný zriaďovateľ a 

tvorí prílohu tejto dôvodovej správy. 

Zriadenie súkromnej materskej školy je vytvorenie inej alternatívy  v meste Spišská Nová Ves ako 

sú existujúce MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, súkromného zriaďovateľa (Alžbetka , n.o.) 

a cirkevného zriaďovateľa (evanjelická MŠ). Neznamená žiadne ohrozenie existujúcich MŠ 

a nemá vplyv na ich financovanie. Všetky náklady na zriadenie a zaradenie nesie súkromný 

zriaďovateľ, rovnako aj o naplnenosť a efektivitu sa musí postarať zriaďovateľ. Povinnosťou 

mesta po vydaní súhlasného stanoviska je prideliť MŠ na základe počtu detí z podieľových daní 

dotáciu.   

 

         

        PhDr. Ľubica Šefčíková 
            Ved. ŠÚ a OŠMaŚ 
 
 

         



Súkromná materská škola a jasle BRANTIABRANTIABRANTIABRANTIA    

 

„Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej 
škole.“ 

Róbert Fulghum 

 Sme presvedčení, že najlepšia investícia, je investícia do detí. Deti v 
predškolskom veku dokážu prijímať veľké množstvo informácií, preto by sa mala 
využiť táto jedinečná „hravá učenlivosť“, neobjavujúca sa už v žiadnom inom 
období a umožniť deťom učiť sa to, čo my dospelí tak veľmi potrebujeme a na čo 
vynakladáme neskôr značné finančné prostriedky a tak veľa času. 

  Významnú úlohu zohráva správna metodika výučby cudzích jazykov  
u detí, ako aj učitelia s praktickými skúsenosťami a vrodenými 
danosťami.  

 

NLP a CUDZÍ JAZYK 

 Súkromná materská škola a jasle BRANTIABRANTIABRANTIABRANTIA ponúka deťom od útleho veku 
vzdelávací proces doplnený osobitným prístupom pedagógov, ktorí využívajú 
osvedčenú metódu aplikovanej psychológie neurolingvistiky v komunikácii s 
deťmi.  

 Celodenná komunikácia v anglickom jazyku je garantovaná 
certifikovanou metódou LCF Clubs. Vďaka tomu budú z našej škôlky odchádzať 
do školy deti, ktoré dokážu komunikovať v anglickom jazyku. 

 Nielen výučba cudzích jazykov je našou prioritou. Dôležitosť kladieme 
hlavne na lásku a na to, aby deti u nás prežili šťastné detstvo a boli v psychickej 
pohode. Preto celý program bude prebiehať hravou formou. Na deti čaká 
príjemné rodinné prostredie, kvalitné zariadenie škôlky, moderné učebné 
pomôcky, veľa podnetných hračiek, pestrý celodenný program plný zábavy, 
športových aktivít a pod. Režim dňa bude upravený podľa vekových osobitostí 
detí. 

 

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP 

 Osobnostnému rozvoju dieťaťa pomôže individuálny prístup- maximálny 
počet detí v triede bude 10, pričom v každej triede budú dvaja pedagógovia.  
 Koncepcia ich pedagogickej práce bude sledovať, aby vzdelávanie bolo 



spojené s humánnymi aspektmi – aby pri ňom bola pokojná atmosféra, aby sa 
eliminoval stres, aby sa dieťa cítilo zdravé, šťastné, spokojné, bezpečné a 
úspešné. Deťom poskytnú veľa pozornosti, podnetov, istoty, záujmu, ochoty 
načúvať ich potrebám. Naučia ich požiadať o pomoc, pomáhať si, komunikovať, 
vymieňať si skúsenosti, riešiť problémy, pracovať a spoločne sa radovať. 

 

VLASTNÝ KRYTÝ BAZÉN 

 Medzi pravidelné aktivity, ktoré budú prebiehať v našich vlastných 
priestoroch, bude navštevovanie krytého bazéna, detského ihriska, športové 
aktivity, poznávacie a pracovné aktivity ako aj sezónne činnosti s využitím 
vlastného dvora, čo umožní odstrániť napätie, poruchy nesprávneho držania tela, 
posilní svalový aparát a imunitu. Pravidelný dohľad nad správnym vývinom 
pohybového aparátu bude mať navštevovanie rehabilitačnej sestry. O správny 
vývin chrupu sa postarajú prehliadky u stomatológa 2x ročne a pravidelné 
návštevy dentálnej hygieničky raz mesačne priamo v priestoroch škôlky. 
Odbremeníme tým mnohých rodičov, ktorí kvôli pracovnej vyťaženosti nemajú na 
takéto aktivity  priestor.  

 Okrem základných hygienických potrieb ako je toaletný papier, 
obrúsky, mydlo atď. zabezpečíme deťom aj posteľnú bielizeň, uteráky, zubnú 
pastu a kefku. 

 Čo sa týka stravovania, dovoz jedla zabezpečíme z externej jedálne, no 
raňajky, desiate a olovranty budeme zabezpečovať  sami a to formou bufetových 
stolov.  Samozrejmosťou bude bohatá ponuka ovocia, mliečnych výrobkov a 
pestrého pitného programu. 

 

Medzi ďalšie benefity radíme: 

- 2x ročne prezentácia  dieťaťa a učiteľa v cudzom jazyku, v ktorej rodičia uvidia, 
čo sa dieťa naučilo za posledný polrok (slovná zásoba, frázy, hry, pesničky, 
básničky...) 

- vlastná knižnica 

- otváracie hodiny prispôsobíme potrebám rodičov (po vzájomnej dohode) 

- široký výber aktivít 

- vlastný časopis- jeho zasielanie formou mailu, alebo poštou podľa vlastného 
výberu), ktorý zaznamenáva všetky aktivity, udalosti a úspechy detí v danom 
mesiaci 

- detský balíček na privítanie a na rozlúčku 



- účasť na voľno-časových aktivitách podľa vlastného výberu 

- tvorivé dielne 

- didaktické hry a aktivity zamerané na konkrétnu oblasť (logika, kultúra, 
emócie...) 

- hudobno-pohybové aktivity 

- 2x týždenne pohybové aktivity v vlastnom krytom bazéne, kde sa deti 
oboznámia s vodou  

            .....a hlavne láskavý prístup k deťom!!! 

Otváracie hodiny 

v období od septembra do júna (okrem sviatkov a prázdnin) od 7.00 do 17.00h 

- samozrejme sa vieme prispôsobiť požiadavkám rodičov po vzájomnej dohode 

 

Počet a rozmiestnenie deti v jednotlivých triedach: 

 JASLE: deti od 18 mesiacov do 3 rokov 

     plánovaný počet detí v triede: max. 10-11 

 

MALÁ TRIEDA: 3-ročné deti 

                             plánovaný počet detí v triede: max. 10-11 

 

STREDNÁ TRIEDA: 4-ročné deti 

                                    plánovaný počet detí v triede: max. 10-11 

 

VEĽKÁ TRIEDA: 5-6 ročné deti 

                                plánovaný počet detí v triede: max. 10-11 


