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USMERNENIE
o spádových materských školách v zriad'ovatel'skej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava
a o mieste a termíne podávania Žiadostí o pľijatie diethtä na predprimárne vzdelávanie
pre školský rok 202112022

cIánok í
Úvodné ustanovenie
Toto usmernenĺe určuje spádové územie materských škôl v zriad'ovatel'skej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava-Podunajské Biskupice a určuje termín a miesto podávania Žiadostí o prijatie diet'at'a na
pred primárne vzdelávan ie pre školský rok 2021 l 2022.
Glánok 2
Materské školy v zriadbvateľskej pôsobnosti
Mestská čast' Bratislava
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Podunajské Biskupice je zriad'ovatel'om nasledovných materských škôl

škola Estónska 3, Bratislava
škola Komárovská 58, Bratislava
škola Linzbothova 'ĺ8, Bratislava
škola Staromlynská 51, Bratislava

Clánok 3
Uľčeniespádu materskej školy
Mestská čast' Bratisĺava-Podunajské Biskupice na svojom Území určuje tri spády materských škôl. Spád
každej materskej školy je vymedzený konkrétnymi ulicami, prípadne orientačnými číslamibýouých domov'
Spády jednotlivých materských škÔl sú uvedené v prílohe č. 1 tohto nariadenia.

clánok 4
Miesto a termĺn podávania Žiadostí
predprlmárne
na
vzde!ávanie pre školský rok 2o21l2o22
Žiadosti zákonného zástupcu o prijatie diet'at'a do materskej školy na školský rok 2021ĺ2022 sa budú
podávat' v čase od 3' mája do 7. mája 2021' SpÔsob podávania Žĺadostío prijatie diet'at'a do materskej

školy zverejní riadĺtel'kaŽdej materskej školy po dohode so zriad'ovatel'om na budove materskej školy alebo
na inom verejne dostupnom mieste, vrátane webového sídla materskej školy. Riaditel' materskej školy
spolu s miestom, termínom a spôsobom podávania Žiadostí zverejní aj podmienky prijímania detí do
materskej školy. Riaditel' a zriad'ovatel' materskej školy rešpektujú Usmernenie k prijímaniu detí do
materskej školy MŠWaŠsn.

Clánok 5
Záverečné ustanovenie
Toto usmernenie a jeho príloha nadobúda účinnosťdňom 1'4' 2021

Mgr. Zoltán Pék

staľosta

2

Príloha č. 1 k Usmerneniu č.2091553712021, zo dňa 19'03.2021

sPADovE uzEMlE materských

SKOLA
Materská škola
EstÓnska 3'
Bratislava

ŠkÔl

Ba|tská, Bieloruská' Boreková, Estinska, Geologická' Kazanská nepárne čĺsla= 1A' 1B, 3, 3A, 5, 5A,

58' 7, g,

1 1 1 s, 21,23' 25' Kovclvá' Lotyšská, Podzáhradná, Podunajská, Popradská, Priekopnícka,
'
Slovnaftská, Špa|dová' Uzbecká 10, 10A, 10B, 10C' 10D, 12, Vrakuĺrská pánre čĺs|a=2,4,6, 6 A, 8,
B A'10, 12, Vrakunská nepárne Čísla= 5,7, 17, 1s,21. 23,29,2gA, 31' 35, 37, 39' 41,43,45,
Závodná.

Achátová, Ametystová, Akvanlarinová, Amurská, Biskupická, Bodrocká' Borágová, Citrĺnová,
DudváŽska, DvojkĺĺŽla,Devätinova, Dneperskťĺ, DruŽobná, Farnlárska, Granátová, Hlbinná,
Hviezdna, Hviezdoslavova, Hornádska, Hronská, Hydinárska' lpel'ská' Janka Kráľa, Jastrabĺnova,
Jonatánová,Jegenešská, JÓkaiho, Kapsičková, Kazanská Fárne = 4,12,20,2oA,22,24,26,30' 32'
Materská škola 44, 46,48, 50, 52, 54, 56, 58, Korálová, Korytnická, Ketelec. Krajinská, Kvetinárska, Latorická'
Linzbothova 18, Ligurčeková, Linzbothova, Lopárska, Lieskovec, Lieskovská' ľr,ladáchova, Ít4áchova, [\,!alachitová,
Bra1isĺava
Monardová, Mramorová, ]vlurárska, Nákupná, Nezvalova, oblÚková, odeská, orechová,
Orenburská. ovčiarska, Padlých hrdinov, Parenicová, Parcelná, Pasienková, PerliČková, PetÔf]ho,
PoŽiarllická, Prihráĺlzi, Pritrati' Prĺpojna, Pšeničná, Slňavslĺá, Staromlynská' Šamorĺnsta,Šitma,
Trojične nám., Učitel'ská' Ul.akad_mal-Jozefa Nagya, Uzbecká = 16. 'l8, 20,22,24,26.28'Ul. 8.
niája, Ul'svornosti' Vetvárska, Vinohradnícka, Vratičová, Výtvanrá, Žiacka.
Materská šk'ola
Komárovská 58, Komárovská, Nákovná
Bratislava
Materská Škola

Staromýnská 51,
Bratislava

Spádové ťlzemie nlaterskej školy sa neurčuje, Školaje pre Žiakov, ktoý majťl záujem o vzdelávanie
vo vyučovacom jazyku mad'arskom

Dôvodová správa

Toto usmernenie informuje o spádovom Územi (d'alej len
materských ŠkôlVzriad'ovatel'skej
',spád")
pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice. Vzhl'adom na to, že pre určenie spádov
všeobecne záväzným nariadením jednotlir,ných materských škÔl nemáme oporu V zákone, zriad'ovatel'
spádové materské školy určuje pre nasledujÚci školský rok 2021ĺ2022 usmernením, (t.č. prebieha
legislatívny proces zákona 596/2003 Z'z. o štátnej spráVe vškolstve aškolskej samospráVe aozmene
a doplnení niektoých zákonov V znení neskorších predpisov).
Podl'a terajšĺeho právneho stavu, zákon 24512008 Z.z. o uýchove a vzdelávaní (školský zakon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov V znení neskorších predpisov, s účinnost'ou od školskéhoroka 202112022
určuje povinnost' pre všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31 . 08. 2021 absolvovat' predprimárne
vzdelávanie V materskej škole.
To znamená, Že zákonný zástupca diet'at'a, ktoré dosiahlo tento vek, je povinný prihlásit' diet'a na plnenie
povinného predprimárneho vzdelávania.
V prÍpade, Že po jednom roku tohto vzdelávania nedosiahne diet'a školskúspôsobilosť , t.j. nebude
spôsobĺlépokračovat' v plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole, riaditel' materskej školy
rozhodne o pokračovaníplnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe
písomnéhosÚhlasu príslušnéhozariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomnéhosÚhlasu
všeobecnéholekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu
zariadenia (zrušil sa inštĺtút,,odkladuzačiatku plnenia povinnej školskej dochádzky").

J

Materská škola bude prednostne prijímat' deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.
ostatné podmienky prijímania určírĺaditel' materskej ško|y a zverejní ich na verejne prístupnom mieste
alebo na webovom sídle materskej školy.
Spádove materské školy sÚ určenépre deti s trvalým pobytom v obci, v ktorej plnia povinné predprimárne
vzdelávanĺe. Usmernenie legislatívne nadväzuje na $ 59a školskéhozákona.
Diet'a môŽe plnit' povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditel'
tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie. V prípade potreby, ak sa kapacita materskej
školy naplní, mÔŽe ho so súhlasom riaditel'a materskej školy prijat' aj iná spádová škola v našej
zriad'ovatel'skej pôsobnosti.
Diet'a, ktoré nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike, plní povinné predprimárne vzdelávanie v materskej
škole, ktorú určíorgánmiestnej Štátnej správy v školstve.
Povinné predprimárne vzdelávanie plní diet'a formou pravidelného denného dochádzania v pracovných
dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne, okrem času školských prázdnin; tým nie je dotknuté právo
tohto dĺet'at'a zÚčastňovat'sa na predprimárnom vzdelávaníaj v čase školských prázdnin.
Spádovost'ulíc bola určená na základe pribliŽného počtu detí narodených od 01.09.2014 _ 31'08'2016
s trvalým pobytom v jednotlivých uliciach mestskej časti tak, aby sa zachoval určitý rovnomerný počet detí,
ktoré na základe rajonizácie majÚ byt' prijaté do materských škÔl
podl'a toho, z ktorých ulíc materská
škola prijímala deti.
Spádove ulice sa rozdel'ujÚ hlavne medzi MŠestónska a MŠLinzbothova. Pre MŠKomárovskú sÚ na
školský rok202112022 určenéspádovo len dve ulice, nakol'ko zo školy odchádza do základnej školy malé
mnoŽstvo detí. Materská škola Staromlynská bude prijímat' deti z celej mestskej časti, vzhl'adom na
vyu čovac í jazyk m ad'a rský.
KedŽe návrh usmernenia o spádovom Území materských škôl je pilotný, je pravdepodobné, Že spády sa
budú v budÚcnosti upravovat'.
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