
Dobrý deň! 

Volám sa Jana Galková, som riaditeľka MŠ – Janka Matúšku 759/1 v Prievidzi. 

Po iné roky som sa stretávala s rodičmi prijatých detí  na rodičovskom združení už v júni. 

Tento školský rok pre pandémiu koronavírusu bol úplne iný. Platil zákaz stretávania sa 

a z tohto dôvodu Vám chcem formou e-mailu odovzdať dôležité informácie pred nástupom 

dieťaťa do MŠ. 

Poprosím Vás, aby ste sa oboznámili aj  so Školským poriadkom, novým VZN mesta 

Prievidza /v prílohe emailu/, s webovou stránkou MŠ - msmatusku.goodboog.com 

 

 VAŠE  DIEŤA BUDE V MŠ POTREBOVAŤ: 

 pevnú obuv na prezutie /papučky alebo sandálky - nie s čiernou podrážkou 

 pyžamko  

 náhradné oblečenie do skrinky vrátane spodného prádla, ponožiek, v  zimnom období 

pančuchy 

 2 ks rúška /podľa aktuálnych opatrení ÚVZ/ 

 dievčatká hrebeň 

 deti v strednej a predškolskej triede si prinesú úbor na cvičenie /tričko, krátke 

nohavice, ponožky – vo vrecúšku/ 

 

VŠETKY VECI DIEŤAŤA MUSIA BYŤ PODPÍSANÉ! 

(Deti si svoje veci ešte nepoznajú, lebo často majú nové oblečenie. Vyskytujú sa aj rovnaké 

pyžamká a potom nevieme, koho je.) 

 

DEŇ NÁSTUPU DO MŠ  -  2.9.2020 – štvrtok 

- príchod ráno najneskôr do 7,50 hod, dieťaťu bude zmeraná teplota, rodičia 

vypíšu dotazník  

- o 8,00 hod sa MŠ zamyká!  

- Je potrebné dodržiavať všetky aktuálne pokyny a nariadenia! 

 v priestoroch MŠ je povinnosťou rodičov nosiť rúško 

 pri vstupe je povinné dezinfikovať si ruky 

 deti do MŠ treba obliekať pohodlne a adekvátne k teplote v triedach a vonku  

 po dieťa prijaté na poldennú výchovu a vzdelávanie treba prísť od 11:50 – 12:00 h. 

 po deti s celodennou výchovou a vzdelávaním od 14:30 h. 

 



DO MŠ DEŤOM NEDÁVAJTE: 

 náramky, prstene, hodinky, náhrdelníky, cenné veci  

 hračky  

 cukríky, sladkosti, jedlo do skrinky 

 

ČO MÁ DIEŤA PRI NÁSTUPE DO MŠ VEDIEŤ: 

 

 samé sa najesť, držať lyžicu 

 piť z pohára 

 vedieť sa vypýtať na WC, (v MŠ nesmie nosiť plienky, ani sa pocikávať) 

 povedať svoje meno 

 samostatne sa snažiť obliekať ( pani učiteľky malým deťom samozrejme pomôžu) 

 

POPLATKY 

NA ÚHRADU MŠ 

Schválením Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č.3/2021 o určení 

príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov 

v školách a školských zariadeniach zo dňa 26.4.2021, s účinnosťou od 01.08.2021 za pobyt 

dieťaťa v materských školách (ďalej MŠ) zriadených mestom Prievidza mesačne prispieva 

zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu za materskú školu sumou  

- 15 € každý mesiac do 10. dňa v danom mesiaci 

Tento poplatok predškoláci neplatia! 

 

Príspevok na réžie v ŠJ  MŠ za detského stravníka 

Príspevok na réžie za dieťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou  

v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza je za každý mesiac 

určený jednotne, ak sa dieťa/ žiak aspoň jeden deň v danom mesiaci odstravoval, bez nároku 

na vrátenie pomernej čiastky z réžie  

  Príspevok na réžie v ŠJ pri MŠ za detského stravníka 

stravník 
paušálny mesačný príspevok  

za dieťa/žiaka v ŠJ MŠ, ŠJ ZŠ a ŠJ ZŠ s MŠ 

Dieťa MŠ   5 € 

Dieťa  v hmotnej núdzi  1 € 



 Príspevok na réžie ŠJ MŠ sa uhrádza ako mesačný paušál spolu s príspevkom na MŠ  

 na účet zriaďovateľa  

     IBAN : SK75 7500 0000 0040 2406 4648  vopred, v termíne do 10. dňa  

     v kalendárnom mesiaci na daný mesiac (za 21 dní). 

POPLATOK bude teda – predškolák = 5 € /réžia/ 

                         mladšie dieťa = 15 € /prevádzka/ + 5 € /réžia/ = spolu platba 20,- € 

 

NA ÚHRADU STRAVY 

Schválením VZN mesta Prievidza č. 3/2021 je zákonný zástupca povinný každý mesiac       

do 10. dňa v danom mesiaci zaplatiť  poplatok za stravu  za mesiac vo výške 30,45 € (za 

21 dní) na bankový účet mesta Prievidza IBAN : SK68 0200 0000 0026 4150 1656 

bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo v pokladni MsÚ. 

Ak dieťa musí z objektívnych zdravotných dôvodov vylúčiť zo stravy určité potraviny, rodič 

je povinný podať u vedúcej školskej  jedálne žiadosť o výnimku  v  stravovaní   dieťaťa. 

K žiadosti, ktorá musí obsahovať osobné údaje o dieťati, prikladá doklad od lekára, na ktorom 

bude stanovená diagnóza a potraviny, ktoré dieťa nesmie jesť ( alergia na mliečne 

výrobky,...). Na tieto deti sa nevzťahuje výnimka v prípade jedla, ani  v cene za stravnú 

jednotku. 

Potvrdenie od ošetrujúceho lekára (gastroenterológ,  diabetológ, imunológ a pod. ) nie staršie 

ako 3 mesiace je zákonný zástupca  dieťaťa povinný predložiť vedúcej ŠJ vždy k septembru 

príslušného školského roka a pri zmene zdravotného stavu. 

 

ADAPTAČNÝ POBYT 

 

Všetky deti boli prijaté na 3 mesačný adaptačný pobyt. Zo skúseností vieme, že najlepšie je, 

aby dieťa zostalo na celý deň v MŠ hneď od prvého dňa. Ak by dieťa veľmi plakalo, vieme 

zavolať rodičom, aby si dieťa prišli zobrať a dohodnúť ďalší postup. 

 Deti sú rozdelené do tried podľa veku 

 zoznamy detí budú sprístupnené na webovej stránke MŠ, aj v jednotlivých triedach 

POPLATOK RZ 

Po iné roky v našej MŠ bolo zaužívané, že výšku poplatku do pokladne rodičovského 

združenia navrhnú a odsúhlasia rodičia na RZ začiatkom septembra. Posledné roky to bývalo 

20 € na celý školský rok  /na dieťa/ 



Na tomto RZ dostanete ďalšie informácie týkajúce sa MŠ, práv a povinností detí, zákonných 

zástupcov, dokumentov MŠ - Školský vzdelávací program, Školský poriadok.  

Ak máte otázky, napíšte mi na email MŠ. 

 

 

PROSBA NA ZÁVER 

Poprosím Vás, aby ste 

- pravidelne sledovali oznamy v MŠ – na nástenkách, na dverách, webovej stránke,... 

- dodržiavali aktuálne opatrenia a nariadenia ÚVZ /dezinfekcia, rúška,.../ 

- informovali MŠ o každom infekčnom ochorení dieťaťa / kiahne, .../ 

- pri akomkoľvek probléme alebo žiadosti informovali učiteľku/ riaditeľku MŠ, aby sme 

sa pokúsili spoločne problém vyriešiť  

 

 

Tešíme sa na Vás v septembri! 

 

S pozdravom, Jana Galková, riad. MŠ 


