
OBEC ČERVENICA PRI SABINOVE 

VÝSTAVBA NOVEJ BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY - informácia 

Vážení občania, vzhľadom na množiace sa otázky v súvislosti s výstavbou novej budovy 

materskej školy (ďalej len MŠ) a jej prevádzky v roku 2019, Vám prinášame informácie o stave jej 

výstavby a o plánovaných zámeroch otvorenia jej prevádzky. 

V súčasnosti budovu MŠ realizuje firma RENOBAU, s.r.o., ktorá  plánuje ukončiť práce na stavbe 

do konca mesiaca máj 2019. Následne bude do nových priestorov zakúpený nový detský nábytok a to 

na hranie pre deti ako aj na bežné používanie (skrinky, poličky, lavičky, stoly, stoličky, postele, koberce 

a podobne) a zároveň sa osadia do novej kuchyne spotrebiče, potrebné na chod školskej jedálne. 

Vytvorí sa tak priestor na výchovno-vzdelávací proces detí v predškolskom veku a to v počte 

maximálne 48. Budovu novej MŠ tvorí hlavne JEDÁLEŇ, KUCHYŇA, 2 x HERŇA, 2 x SPÁLŇA, 2 x WC, 

pričom celý pôdorys budovy spolu s prislúchajúcou legendou je na druhej strane tohto listu.  

Pre deti bude k dispozícii multifunkčné ihrisko, ktoré sa nachádza hneď pri budove MŠ, rôzne 

druhy hracích prvkov, ktoré sa osadia taktiež v blízkosti MŠ a to pri novovybudovanom parkovisku pod 

cintorínom. Deti budú môcť využívať telocvičňu, ktorá je súčasťou budovy ZŠ a celý areál ZŠ a MŠ bude 

upravený tak, aby sa v ňom deti mohli bezpečne pohybovať.  

Všetky priestory v budove sú odvetrávané prostredníctvom vzduchotechniky - rekuperácie, 

pričom samotné miestnosti sú vysoké 3,85 m, čo predstavuje pre deti zdravé prostredie, ktoré 

eliminuje rozširovanie chorôb medzi deťmi. V priestoroch jedálne sa budú stravovať žiaci MŠ, žiaci ZŠ, 

personál a učiteľky. Školská kuchyňa bude naďalej zabezpečovať stravu pre dôchodcov, ktorí o to 

požiadajú. 

Prevádzku materskej školy plánujeme otvoriť od 2. septembra 2019 a to už práve 

v spomínanej novej budove. Čas prevádzky MŠ bude od 06:30 h do 17:00 h. Za predpokladu, že budú 

našu MŠ navštevovať deti v dostatočnom počte, teda minimálne 30 detí, mohli by sa otvoriť 2 triedy.  

V prípade, že budú otvorené 2 triedy, obec zamestná v materskej škole 2 nové učiteľky a 1 kuchárku 

do kuchyne. Ak sa neprihlási minimálny počet detí stanovený na 2 triedy, tak sa otvorí iba jedna trieda 

(max. 24 detí). 

Chceme preto apelovať na rodičov detí v predškolskom veku a to hlavne našej obce, aby svoje 

detičky zapísali do MŠ u nás a podporili tým našu snahu o vytvorenie lepšieho miesta pre výchovu 

svojich detí. Zápis do MŠ bude od 18.3.2019 do 18.4.2019, o čom budete ešte informovaní tak na web 

stránke obce, rozhlasom, ako aj na úradnej tabuli obce. Zapísať deti na školský rok 2019/2020 môžu 

samozrejme aj rodičia deti z iných obcí. 

Starosta obce ako aj poslanci obecného zastupiteľstva robia maximum preto, aby prevádzka 

tejto MŠ bola otvorená od 2.9.2019 a teraz je na Vás, ako sa k tejto našej snahe postavíte, teda či 

zapíšete svoje deti k nám, alebo do MŠ v inej obci. 

Ak plánujete svoje dieťa prihlásiť od septembra 2019 do novej MŠ, budeme radi, ak nám o tom 

dáte vopred vedieť a to do 8. marca 2019, ešte pred samotným zápisom, aby sme vedeli objednať  

vybavenie a zariadenie pre deti v dostatočnom počte. Môžete tak urobiť emailom na 

podatelna@cervenica.eu, telefonicky na číslo 051/ 45 83 139, prípadne osobne u riaditeľky MŠ. 

V súvislosti s tým Vás prosíme aj o zaslanie pripomienok, prípadne návrhov či podnetov na 

skvalitnenie chodu MŠ a to z Vášho pohľadu, na vyššie uvedené kontakty. Pomôžete nám tým zlepšiť 

podmienky pre deti MŠ.  

Informácie o aktivitách MŠ nájdete na stránke obce www.cervenica.eu, v časti školstvo – 

materská škola. Taktiež vo fotogalérii nájdete fotografie z rôznych akcií, ktoré sa dejú na pôde MŠ.  

S pozdravom poslanci obecného zastupiteľstva 


