ŠKOLSTVO

Petržalka ako sídlisko hlavne mladých manželských párov trpela nedostatkom materských a základných škôl.
V starej Petržalke sa nachádzali materské, základné a stredné školy, ktoré mohli využívať aj noví obyvatelia
sídliska. Nárast počtu obyvateľov si vyžiadal budovanie nových škôl. Ich výstavba zaostávala za potrebami
obyvateľov. Situácia sa zlepšila až po ukončení výstavby sídliska v 90. rokoch.

Jasle a materská škola na Rovniankovej (Fosterovej;
1982) a Jankolovej (Jabůrkovej) ulici (1985)

Jasle a materské školy
Prvé jasle a materskú školu na sídlisku otvorili v roku 1978 na Jankolovej (Jabůrkovej) a Osuského (Thorézovej) ulici. Postupne pribúdali ďalšie. Na Lúkach stavali
nový typ – združený objekt materskej školy a detských jasieľ so spoločnou hospodárskou časťou zo siporexu (ľahčeného betónu). Dôvodom bola úspora pracovnej
sily, menšia zastavaná plocha a šetrenie tepelnou energiou. Pre urýchlenie výstavby postavili v roku 1983 na Lúkach III a V dve dočasné škôlky z drevených panelov.

Základné školy
Deti zo sídliska mohli využívať základnú školu na Záporožskej (Lysenkovej) ulici otvorenú v roku 1961 a ZŠ na Jazmínovej ul. Prvou základnou školou na novom
sídlisku je ZŠ na Dudovej č. 2 (Bierutova č. 17), ktorá otvorila svoje brány 1. septembra 1978. Na mnohých základných školách sa vyučovalo dvojzmenne, v niektorých
častiach Petržalky dokonca hrozila aj trojzmenná prevádzka. Mnohé deti trpeli aj sťahovaním z jednej školy do druhej, keď podľa rajonizácie presúvali časť detí do
novootvorenej školy. Po poklese počtu detí v 90. rokoch mnohé zo škôl zrušili.

„Po tieto dni prebiehajú na viacerých školách mimoriadne schôdze rodičov. Na nich musia školskí pracovníci vysvetľovať rodičom, prečo niekoľko sto žiakov
v budúcom škol. roku sadne si do lavíc o niekoľko metrov ďalej. A ako to už býva v takomto prípade, vyvoláva to nervozitu detí a nespokojnosť rodičov.“
(Jozef Kapusta: Petržalská kronika, 1987)
Základná škola na Gessayovej ulici (Ul. B. Kuna) v roku 1988. V máji
1987 umiestnili v parčíku pred ZŠ lietadlo Delfín L 29. Kresba lietadla
je z petržalskej kroniky.

Štandardná situácia pred otvorením novej školy: učitelia a rodičia upratujú priestory školy, aby bola pripravená
na prijatie nových žiakov. Situácia zo ZŠ Dudova 2 (Bierutova 17) v auguste 1978.

Výučba na základnej škole ZŠ Dudova 4 (Bierutova 19), šk. rok 1985/1986
Školská jedáleň na ZŠ Dudova 4 (Bierutova 19), šk. rok 1985/1986

Stredné školy
Z gymnázií sa pred rokom 1989 na území
Petržalky nachádzalo jedine Gymnázium A.
Einsteina (Makarenkova), ktoré po prvýkrát
otvorilo svoje brány 1. septembra 1956.

SOU chemické
Závod Matador založil v roku 1966 učňovské stredisko.
V šk. roku 1973/1974 otvoril na Vranovskej č. 2 nový
učňovský areál s internátom. Škola zabezpečovala výučbu
v študijných odboroch prevádzkový gumár-plastikár,
chemik-gumár, vychovávala tiež študentov pre závod
Technické sklo a kníhkupcov pre n. p. Slovenská kniha.

SOU strojárske
V roku 1957 založil n. p. Kovosmalt v Petržalke Učňovské
stredisko. Škola sa neskôr zmenila na SOU strojárske na
Vranovskej č. 4, ktoré spolupracovalo so ZŤS.
Od šk. roku 1979/1980 pôsobí v Petržalke na Hrobákovej č. 11 Obchodná akadémia Imricha Karvaša (Stredná ekonomická škola,
Bierutova ul.). Škola vznikla v roku 1968 a pôvodne sídlila v Prievoze na ulici Mlynské luhy 2.

Ekonomiáda – športové a kultúrne podujatie na
Obchodnej akadémii pri príležitosti 20. výročia
založenia školy v máji 1988

