
DÔVODOVÁ SPRÁVA 

k materiálu 

 

N A R I A D E N I E 

o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava 

a o mieste a termíne podávania žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 

pre nasledujúci školský rok 

 

 

Legislatívne vymedzenie 

Mestá a obce majú povinnosť zabezpečiť dostatočnú kapacitu miest v materských školách 

vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti s osobitným dôrazom na deti, pre ktoré je predprimárne 

vzdelávanie povinné. 

 Podľa § 59a  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 

(1) Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má 

trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola“), ak zákonný zástupca alebo zástupca 

zariadenia pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné 

predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto 

materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie. 

(2) Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné 

predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci a deti umiestnené v zariadení 

na základe rozhodnutia súdu. 

(3) Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie mimo obce, v ktorej má trvalý 

pobyt, na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ 

materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi 

spádovej materskej školy. 

(4) Dieťa, ktoré nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike, plní povinné predprimárne 

vzdelávanie v materskej škole, ktorú určí orgán miestne štátnej správy v školstve. 

(5) Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného 

dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne, okrem času 

školských prázdnin; tým nie je dotknuté právo tohto dieťaťa zúčastňovať sa na 

predprimárnom vzdelávaní aj v čase školských prázdnin. 

 Podľa § 59 ods. 3 a 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 

(3) Riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom určí miesto a termín podávania 

žiadostí o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok 

a podmienky na prijatie zverejní. 

(4) Dieťa  sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu 

alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením 

o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie 

o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva v čase od 1. mája do 

31. mája. 



Mesto Rožňava je zriaďovateľom nasledovných materských škôl zaradených v sieti škôl 

a školských zariadení Slovenskej republiky: 

1. Materská škola, Ernesta Rótha 518/4, Rožňava 

2. Materská škola - Óvoda, Krátka 1825/28, Rožňava 

3. Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, J.A. Komenského 5, Rožňava ako 

organizačná zložka Spojenej školy 

4. Materská škola, Vajanského 370/6, Rožňava 

5. Materská škola, Štítnická 337/9/A, Rožňava 

6. Materská škola, Pionierov 639/18, Rožňava 

7. Materská škola, Kyjevská 2020/14, Rožňava 

 

Určenie spádu materskej školy 

Spádovú materskú školu určuje obec prostredníctvom osobitného nariadenia primátora 

mesta. Mesto Rožňava na svojom území určuje šesť spádov materských škôl. Spád materskej 

školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava je vymedzený konkrétnymi ulicami 

a  číslami bytových domov. Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, J.A. 

Komenského 5, Rožňava ako organizačná zložka Spojenej školy je bez určenia spádu. 

Spády materských škôl sú uvedené v Prílohe č. 1 Nariadenia o spádových materských 

školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava a o mieste a termíne podávania žiadosti 

o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok 2021/2022.  

Spády materských škôl boli prejednané na pracovnom stretnutí aj s riaditeľkami 

jednotlivých materských škôl. 

Pri určovaní spádov materských škôl sme: 

 vychádzali z určenia školských obvodov základných škôl, 

 zohľadňovali počet tried a kapacitné možnosti jednotlivých materských škôl, 

 na základe údajov získaných z evidencie obyvateľov prihliadali na počet detí s trvalým 

pobytom na jednotlivých uliciach mesta Rožňava, ktoré doteraz nenavštevovali 

materskú školu,  

 sa usilovali o vyvážené prerozdelenie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

 v nadväznosti  k predchádzajúcim bodom zohľadňovali  dostupnosť materskej školy vo 

vzťahu k trvalému bydlisku dieťaťa a umiestnenie súrodencov, ktorý už MŠ navštevujú,  

 postupovali tak, aby sme dodržali zásadu rovnoprávnosti prístupu k výchove 

a vzdelávaniu [§ 3 písm. c) školského zákona] a zákazu akýchkoľvek foriem 

diskriminácie a obzvlášť segregácie [§ 3 písm. d) školského zákona]. 

 

 

 


