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NARIADENIE 

o spádových materských škoiách v zriadovate ľskej pbsobnosti obce 

Č lánok 1 

ÚčeI nariadenie 

Toto nariadenie ur čuje spádové územie (dalej len ,,spád) materskej školy v zriadovatelskej 
p6sobnosti obce Istebné pre školský rok 202 1 /2022. 

Článok 2 

Legislatívne vymedzenie 

Podla § 59a zákona č . 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a dopinení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 

Povinné predprimárne vzdelávanie piní dieta v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt 
(dalej len .,spádová materská škola), ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre dieta 
nevyberie inú materskú školu. Die ťa m62e pinit povin1é predprimárne vzdelávanie aj v inej 
ako spádovej materskej škole, ak ho riaditer tejto materskej školy prijme na predprimárne 
vzdelávanie. 

Riaditeľ  spádovej materskej školy je povinný prednostne prijat na povinné predprimárne 
vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci a deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia 
súdu. 

Dieťa m62e pinit povinné predprimárne vzdelávanie mimo obce, v ktorej má trvalý pobyt, 
na základe rozhodnutia riaditela materskej školy, alebo riaditela základnej školy s materskou 
školou, do ktorej sa hlási. Riaditel materskej školy, poprípade riaditel základnej školy 
s materskou školou, do ktorej bolo dieta prijaté, oznámi túto skuto čnost riaditelovi spádovej 
materskej školy. 

Dieta, ktoré nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike, piní povinné predprimárne vzdelávanie 
v materskej škole, ktorú ur č í orgán miestnej štátnej správy v školstve. 
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ČI.2 

Materská škola v zriaďovatelskej psobnosti obce Istebné 

Obec Istebné je zriadovatelom Základnej školy s materskou školou zaradenej v sieti škI 
a školských zariadení Slovenskej republiky: 

1. Základná škola s materskou školou Istebné 

Č1.3 

Určenie spádu materskej školy 

Obec Istebné na svojom území ur čuje spádovú materskú školu, ktorá je súčastou základnej 
školy s materskou školou Istebné. 

Č lánok 4 

Záverečné ustanovenie 

Toto nariadenie nadobúda ú č innost dňom 10.05.2021 


