MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE
Materiál na rokovanie pre
Mestské zastupiteľstvo

Číslo materiálu: _____/2021

K bodu programu
Vypracovanie projektovej dokumentácie k rozšíreniu kapacít Základnej školy s
materskou školou Gaštanová 56

Materiál obsahuje:

Materiál prerokovaný:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa

Komisia školstva a mládeže

Predkladá:
Mgr. Peter Cibulka
poslanec MZ v Žiline

Zodpovedný za vypracovanie:
Mgr. Peter Cibulka
poslanec MZ v Žiline

Žilina, 13. december 2021

1

NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2021
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

ukladá

prednostovi mestského úradu, aby do júna 2022 zabezpečil vypracovanie projektovej
dokumentácie k rozšíreniu Základnej školy s materskou školou Gaštanová 56 formou
nadstavby tak, aby mohli byť na základe tejto projektovej dokumentácie vytvorené aspoň dve
nové triedy.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Rozšírenie školy alebo škôlky je pozitívnym a potrebným krokom, vzniknuté triedy sa dajú
v prípade potreby využiť ako triedy pre škôlku, odborné a jazykové učebne, spoločenské
priestory pre deti, priestory pre školský klub, krúžkovú činnosť, knižnicu a iné. V súčasnosti
narastajú zásadné problémy s nedostatečnými kapacitami základných škôl a škôlok a bude
tým obmedzená ich základná funkcia vo vzťahu k vzdelávaniu a rozvoju detí.
Kapacity škôlky v tomto zariadení tiež nie sú dostatočné na to, aby pokryli potreby občanov
Soliniek. Tento rok prijala škôlka spolu s elokovaným pracoviskom Bytčica 165 žiadostí,
z toho do Bytčice bolo 27 žiadostí. Prijatých detí bolo dokopy 67, z toho 18 detí do Bytčice.
Na Gaštanovú teda 49 detí a to len vďaka tom, že sa operativne vytvorila nová trieda a bol
obmezený školský klub detí.
Je zrejmé, že je nutné okamžite riešiť túto situáciu s nedostatkom miest v materskej školkách
a školách na Solinkách. Zvýšenie počtu miest v iných obvodoch túto situáciu naplno nerieši.
Je v najlepšom záujme Mesta Žilina skvalitňovať služby občanom a zveľaďovať svoj
majetok.

Materiál bol prerokovaný Komisiou školstva a mládeže:
Komisia školstva a mládeže materiál odporučila neschváliť

Materiál má dopad na rozpočet mesta.
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