DOHODA
o spádovej materskej škole
Článok 1
Účastníci dohody
Obec Mlynky
adresa: Prostredný Hámor 324, 053 76 Mlynky
zastúpená starostkou obce: Ing. Iveta Geletková
Obec Dedinky
adresa: Dedinky 79, 049 73
zastúpená starostom obce: Milan Červenka
Obec Hnilec
adresa: Huta 77/6, 053 75 Hnilec
zastúpená starostom obce: Ing. Otokár Jeremiáš
Obec Stratená
adresa: Stratená 46, 049 71
zastúpená starostkou obce: Daša Ovšonková
Článok 2
Predmet dohody
1.

Účastníci dohody uvedení v článku 1 tejto dohody sa v zmysle § 6 ods. 3 písm. b) zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov dohodli, že
Materská škola pri Základnej škole s materskou školou, Mlynky – Biele Vody 266
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mlynky, je v zmysle § 59a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
„spádová materská škola“

2.

pre deti s trvalým pobytom v obciach Mlynky, Dedinky, Hnilec a Stratená.
Materská škola pri ZŠ s MŠ Mlynky – Biele Vody 266 je spádovou materskou školou pre deti,
pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné v zmysle § 28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Článok 3
Plnenie povinného predprimárneho vzdelávania

1.

2.

Dieťa s trvalým pobytom v obciach Mlynky, Dedinky, Hnilec a Stratená plní povinné
predprimárne vzdelávanie v spádovej materskej škole podľa článku 2, ak zákonný zástupca pre
dieťa nevyberie inú materskú školu. Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne
prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obciach Mlynky,
Dedinky, Hnilec, Stratená, a to bez rozdielu poradia uvedených obcí, a deti umiestnené
v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie mimo spádovej materskej školy 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.

Pre účely riadneho plnenia povinného predpirmárneho vzdelávania jednotlivé obce poskytnú
spádovej materskej škole, každoročne do 30. apríla, informácie o deťoch, pre ktoré bude od
1. septembra predprimárne vzdelávanie povinné, teda zoznam detí, ktoré do 31. augusta
aktuálneho roka dosiahnu päť rokov veku.

3.

Článok 4
Záverečné ustanovenia
Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.
Akékoľvek zmeny tejto dohody sa musia vykonať vo forme písomného dodatku.
Účastníci dohody prehlasujú, že si túto dohodu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu
porozumeli, že bola uzavretá po vzájomnom prerokovaní, je prejavom ich slobodnej, vážnej
a ničím neobmedzenej vôle, na znak čoho ju dobrovoľne podpisujú.
Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi zúčastnených strán
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Táto dohoda je napísaná v piatich rovnopisoch, pričom každý účastník dostane po jednom
rovnopise a jeden rovnopis dostane Základná škola s materskou školou, Mlynky – Biele Vody
266.
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Mlynky dňa 1.4.2021
Za zriaďovateľa MŠ:

Ing. Iveta Geletková
starostka obce Mlynky

Za zúčastnené obce:

Ing. Otokár Jeremiáš
starosta obce Hnilec

Milan Červenka
starosta obce dedinky

Daša Ovšonková
starostka obce Stratená

