
v materskej škole

VITAJTE

KONTAKTY
 

Základná škola s materskou školou
Banícka 52

974 05 Malachov
 

Materská škola
skola.malachov2@gmail.com

048/418 33 49
 

Základná škola
skolamalachov@gmail.com

 
Základná škola + jedáleň

048/418 33 40
 

Riaditeľka
Mgr. Katarína Cholvádová

0911 359 322
 

Zástupkyňa pre MŠ
Dana Benčíková
0903 525 167

 
Vedúca školskej jedálne

Margita Kulfasová
kulfasova.1@gmail.com

0911 578 923
 

Ekonómka školy
Eva Omastová

skolamalachov3@gmail.com
0944 575 778

 
Ak máte nápad, chcete nám pomôcť,

neváhajte a dajte nám vedieť.

POPLATKY
Poplatky materskej školy
• zákonný zástupca prispieva na čiastočnú  
   úhradu výdavkov materskej školy mesačne 
   na jedno dieťa vo veku od 2 rokov 20 €  
   do 10. dňa v kalendárnom mesiaci
• číslo účtu: SK50 5600 0000 0012 7555 2001

Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa :
1. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej
    školskej dochádzky. Za také sa považuje
    dieťa, ktoré do 31. augusta (vrátane), ktorý
    predchádza školskému roku od ktorého sa
    má začať plniť povinnú školskú  dochádzku,
    dosiahne vek 5 rokov.
2. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke
    ZŠ s MŠ doklad o tom, že je poberateľom     
    dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v   
    hmotnej núdzi,
3. ktoré je umiestnené v zariadení na základe
    rozhodnutia súdu,
4. ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac
    ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych    
    dní z dôvodu choroby alebo  rodinných   
    dôvodov preukázateľným spôsobom (vopred 
    zaplatený príspevok sa v prípade potreby rieši
    kompenzáciou v nasledujúcom mesiaci).

Jednorazové poplatky na školský rok
- Triedny fond / ZRPŠ    15 €
- Výtvarný materiál        15 €

Poplatky za stravovanie
• je potrebné uhradiť na účet školskej jedálne
  do 20-teho dňa bežného mesiaca
• číslo účtu: SK32 5600 0000 0012 7555 3004



PREVÁDZKA
Materská škola je v prevádzke v pracovných 
dňoch od 6.30 hod. do 16.30 hod.

Vekové zloženie detí:
- trieda Slnečnice - 4 - 6 - ročné deti
- trieda Nezábudky - 3 - 4 - ročné deti

V čase od 6.30 do 7.00 hod. a od 16.00 do 16.30
hod. sa všetky deti ráno schádzajú a popoludní
rozchádzajú v triede "Slnečníc".

Zákonný zástupca privedie dieťa do MŠ do 7.45
hod. a prevezme ho zvyčajne po 15.00 hod.

V prípade dochádzky dieťaťa v inom čase, ak je to
nutné, dohodne zákonný zástupca čas jeho
príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil
činnosť ostatných detí.

PRAVIDLÁ
- R - O - R (rúško - odstup - ruky)
- Do MŠ chodíme všetci zdraví.
- Hračky do MŠ nenosíme.
- Každý druhý týždeň v piatok je potrebné zobrať 
   domov oprať posteľné oblečenie.
- V najteplejších mesiacoch od apríla 
   do septembra je potrebné mať v skrinke vždy 
   klobúčik alebo šiltovku a pripravenú fľašu s   
   vodou označenú menom.
- Do jarného a jesenného počasia sa zídu gumáky 
  a pršiplášť.
- V zimnom období sú vhodné otepľovačky alebo
   iné teplé a nepremokavé nohavice.

POKYNY
Za každé dieťa je potrebné priniesť hygienické
potreby na každý polrok:
- toaletný papier 4 ks
- hygienické vreckovky 10 ks
- servítky 1 balenie
- tekuté mydlo 0,5 l

Odhlasovanie zo stravy
- v pondelok alebo po sviatku do 7:45 hod.
      - na telefónnom čísle 048/418 33 49 (MŠ)

- ostatné dni 24 hodín vopred (do 16:00 hod.)
      - zapísaním do zošita na hlavnej chodbe
      - na telefónnom čísle

   - 048/418 33 40 (ZŠ + jedáleň)
   - 0911 578 923 (VŠJ)

Ak dieťa zo stravy neodhlásite, je automaticky
prihlásené.

Ak dieťa (predškolák) ochorie a neodhlási sa zo
stravy v termíne, dotácia na tento deň neplatí a
zákonný zástupca dieťaťa platí plnú sumu.

OSOBNÉ VECI
Čo potrebuje vaše dieťa do MŠ:
• vankúš, perinu, posteľné oblečenie (obliečka na 
   vankúš a perina, plachta na gumičku,  
   nepremokavá plachta)
• pyžamo
• náhradné oblečenie v taške označenej menom 
   (spodné prádlo, pančuchové nohavice alebo 
   ponožky, tričko, tepláky)
• obuv na prezutie (pevné papuče do triedy)
• vešiak do skrinky
• pohárik na vodu
• hrebeň (gumičky, sponky)

Prosíme Vás, obliekajte vaše deti do pohodlného
oblečenia. Počas celého roka sa veľa pohybujeme
a tvoríme mnoho umeleckých projektov.

Deti často počas roka odkladajú oblečenie na
nesprávne miesto. Uistite sa, že všetky kusy
oblečenia, všetky veci vášho dieťaťa sú označené
menom dieťaťa. Najmä VŠETKO zimné vybavenie.
Inak za stratu alebo výmenu neručíme.


