
Poplatky za pobyt dieťaťa v materskej škole 

Príspevok sa uhrádza vopred do 10 dňa v kalendárnom mesiaci prostredníctvom poštovej 

poukážky alebo platbou na bankový účet cez internet banking, s uvedením mena dieťaťa do 

správy pre prijímateľa.  

Príspevok môže rodič uhrádzať: 

 vopred do 10 dňa v kalendárnom mesiaci mesačne alebo  

 jednorázovo vo dvoch splátkach za mesiace september až december a mesiace 

január až jún 

Zákonný zástupca/rodič dostane prístupové heslo na konto svojho dieťaťa cez stránku 

EduPage, kde bude mať všetky potrebné informácie k úhradám nákladov v MŠ. Keďže 

väčšina rodičov uhrádza poplatky cez internet banking nebudeme rodičom dávať poštové 

poukážky. V prípade, ak chce rodič uskutočňovať platbu šekom vyžiada si ho u triednej 

učiteľky.   

Príspevok  je mesačne vo výške – 13 € pre dieťa od 3 rokov a 40 € pre dieťa do 3 rokov.  

Príspevok na stravovanie dieťaťa 

Celodenná strava: vo výške stravného limitu - 1,66 € 

z toho :  desiata:     0,36 + 0,03 (réžia) spolu  0,39 € 

              obed:      0,85 + 0,15 (réžia) spolu  1,00 € 

              olovrant:   0,24 + 0,03 (réžia) spolu  0,27 €  

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca/rodič dieťaťa je určený vo výške nákladov na 

nákup potravín a príspevok na režijné náklady na nákup materiálno-technického vybavenia 

školskej jedálne. 

Príspevok sa uhrádza vopred do 25 dňa v predchádzajúcom mesiaci prostredníctvom poštovej 

poukážky alebo platbou cez internet banking s uvedením mena dieťaťa do správy pre 

prijímateľa. 

Odhlasovanie dieťaťa z materskej školy 

Zákonný zástupca/rodič v prípade ochorenia dieťaťa alebo z iného dôvodu, odhlási na 

potrebný čas dieťa z materskej školy telefonicky u triednej učiteľky, v prípade dlhšej 

neprítomnosti u riaditeľky MŠ. Odhlasovanie detí na príslušný deň je možné ráno do 8
00 

hod. 

Zákonný zástupca/rodič je povinný odhlásiť svoje dieťa aj zo stravy a to deň vopred, ak vie že 

dieťa nepríde do MŠ. V prípade choroby môže dieťa zo stravy odhlásiť najneskôr ráno do 8
00 

hod. na telefónnom čísle školskej jedálne:  

pevná linka 052/4321571, alebo mobil 0903 645 393.  

V prípade, ak rodič dieťa neodhlási zo stravy bude mu v daný deň strava zaúčtovaná.  

 

 

 

  

tel:+421%2052/43%2021571
tel:421%20903%20645%20393

