
Zámer mesta Sereď na ďalšie rozšírenie kapacity materských škôl 

V školskom roku 2014/2015 bolo do materských škôl v Seredi prijatých celkovo 469 detí. 
MsZ na svojom rokovaní 23. 04. 2015 schválilo rozšírenie kapacít adaptáciou priestorov na 
Ul. D. Štúra vybudovaním 1 triedy. V školskom roku 2015/2016 je do materských škôl 
v Seredi prijatých 492 detí.  

Prehľad počtu detí materských škôl 
údaje zo zahajovacích výkazov k 15.9. 

    

 

Škola, elokované 
pracovisko 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

MŠ Komenského "A" 237 242 240 247 69 71 69 

EP Komenského "B"         70 70 68 

EP Murgašova         70 71 72 

EP Podzámska         43 45 45 

SPOLU MŠ KOMENSKÉHO         252 257 254 

MŠ D.Štúra A+B 200 201 205 215 66 66 83 

EP Fándlyho         37 41 45 

EP Pažitná         41 43 44 

EP Cukrovarská         59 62 66 

SPOLU MŠ D.ŠTÚRA         203 212 238 

MŠ  s p o l u 437 443 445 462 455 469 492 

 
MŠVVŠ SR vyhlásilo v roku 2015 výzvu na predkladanie žiadostí na dotáciu na rozšírenie 
kapacít materských škôl. Najdôležitejším kritériom na pridelenie finančných prostriedkov 
bolo počet neprijatých predškolákov. Keďže riaditeľky v súlade s platnou legislatívou 
prednostne prijímali 5-ročné deti, malo mesto Sereď v čase vyhlásenia výzvy počet 
neprijatých 5-ročných detí 0. 

Po rozšírení kapacít materských škôl v školskom roku 2015/2016 zostalo neprijatých 26 detí, 
ktoré nemali trvalý pobyt v meste Sereď  a 30 detí, ktoré budú mať tri roky v roku 2016. 

Vekové zloženie prijatých detí materských škôl v šk. roku 2015/2016 

MŠ Kapacita 
Počet 
detí 

Rok narodenia 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
MŠ DŠ 230 237 2 28 52 66 79 10 
MŠ KOM  231 255 2 39 82 75 52 5 
Spolu 461 492 4 67 134 141 131 15 
 
Počet detí v materských školách s TP mimo Serede v šk. roku 2015/2016 

MŠ 
Z toho TP mimo Serede narodené v roku 

Spolu 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
MŠ DŠ 13 1 2 3 4 3 0 
MŠ KOM  9 0 1 5 2 1 0 
Spolu 22 1 3 8 6 4 0 



Predpokladané zmeny k 1. 9. 2016  

MŠ Kapacita 
Predpokladaný počet 
detí, ktoré pôjdu do ZŠ 

Predpokladaný počet detí, ktoré 
budú môcť prijať bez navýšenia  

MŠ DŠ 230 65 58 
MŠ KOM  231 82 58 
Spolu 461 147 116 
 

Skutočné počty detí, ktoré budú prijaté do ZŠ však budú reálne až po vydaní rozhodnutí 
o prijatí riaditeľmi škôl – možný odklad povinnej školskej dochádzky.  

Skutočný počet detí prijatých do materských škôl závisí od vekového zloženia v triedach (20 
– 22 detí v triede), zohľadňuje sa aj počet detí mladších ako 3 roky. Maximálny počet detí 
v triedach ovplyvňuje aj počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  

V tomto roku sa podávanie prihlášok na predprimárne vzdelávanie v súlade s usmernením 
MŠVVŠ SR presúva až na termín 30. apríla – 31. mája 2016 a tak v súčasnosti nevieme počet 
podaných žiadostí o prijatie na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2016/2017.   

Celkovo mesto Sereď vedie v evidencii obyvateľov 140 detí, ktoré sa narodili v roku 2013, 
z toho je už do materských škôl prijatých 15 detí. Počet detí, ktoré dovŕšia 3 roky k 1. 9. 2016 
a mali by byť prijaté do materskej školy – je v evidencii mesta 95 vrátane 15 už prijatých.   

V roku 2014 sa podľa evidencie obyvateľov narodilo 147 detí a v roku 2015 sa narodilo 180 
detí.  

Zaškolenosť detí v materských školách v šk. roku 2015/2016 podľa veku 

  2010 2011 2012 
MŠ DŠ 51 62 76 
MŠ KOM  77 73 51 
Spolu 128 135 127 
Počet detí narodených v roku v evidencii mesta  136 166 177 
% zaškolenosti detí 94,12% 81,33% 71,75% 
 

V tomto roku je možné podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci 
Integrovaného operačného programu z Európskeho fondu pre Regionálny rozvoj s cieľom 
Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.  

Výška poskytnutých finančných prostriedkov závisí od zvýšenia kapacity v materských 
školách. Dôležitá je aj udržateľnosť projektu a schopnosť napĺňania merných ukazovateľov – 
po dobu minimálne 5 rokov zachovať naplnenosť novovybudovaného objektu.  

Materiál je spracovaný z dôvodu potreby odsúhlasenia zámeru na rozšírenia kapacít 
materských škôl.  



Možnosti riešenia:  

1. Priestory na Ul. D. Štúra B – výpoveď z nájmu pre detské jasle Slniečko k 30. 06. 2017 
a úprava existujúcich priestorov na 1 triedu materskej školy – žiadať finančné prostriedky na 
rekonštrukciu hygienických zariadení, zariadenie priestorov a vybavenie jedálne 

2. Priestory Ul. D. Štúra B – výpoveď z nájmu pre detské jasle Slniečko k 30. 06. 2017 
a úprava a rozšírenie priestorov na 2 triedy materskej školy - žiadať finančné prostriedky na 
dostavbu cca 120 m2 , rekonštrukciu hygienických zariadení, zariadenie priestorov 
a vybavenie jedálne. 

3. Priestory Ul. D. Štúra B – dostavba 1 pavilónu pre 1 triedu materskej školy - žiadať 
finančné prostriedky na výstavbu cca 120 m2 , hygienické zariadenia, zariadenie priestorov 
a vybavenie jedálne. 

4. Priestory Mamaklubu na Jesenského ulici – zmenšenie plochy poskytovanej Mamaklubu 
a úprava priestorov na 1 triedu materskej školy – žiadať finančné prostriedky na rekonštrukciu 
hygienických zariadení, zariadenie priestorov a vybavenie výdajnej jedálne.  

5. Ďalšie možnosti..... 


