
Vážení rodičia. 

Informácie o fungovaní materskej školy nájdete aj na našej webovej stránke.

 Čo potrebuje Vaše dieťa pri nástupe do MŠ

1. V prvý deň si rodičia novoprijatých detí vyzdvihnú evidenčný lístok ( webová 

stránka/Tlačivá)a vyplnený ho obratom odovzdajú triednym učiteľkám 

2. Prezúvky - pevnú obuv označenú menom/nie crocs.../ 

3. Pohodlné oblečenie označené menom.

4. Náhradné veci do skrinky (spodné prádlo , rúško atď.)

5. Pyžamo označené menom.

6. Vešiačik do skrinky, dievčatá aj hrebeň.

7. Fľaša na pitný režim (nerozbitná, označená menom) – dieťa využíva  počas pobytu vonku

8. tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti ( viď Príloha)

V prvý deň je potrebné podpísať prehlásenie Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti ,

tlačivo Vám poskytnú triedne učiteľky, ( webová stránka/Tlačivá)

9. Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa 
v mesiaci na účet: ( Do správy uviesť– meno a priezvisko dieťaťa)

Stravník – dieťa MŠ – denné stravovanie (VZN Mesta Prešov č. 4/2021  článok 6):

STRAVNÉ: SK0975000000004008421385

Klasický stravník bez dotácie:  1,84 € / deň

Klasický stravník s dotáciou:  0,54 € / deň + 20 € jednorázový príspevok v mesiaci august

Stravník s diétou bez dotácie :  2,15 € /deň

Stravník s diétou a s dotáciou :  0,85 € /deň + 20 € jednorázový príspevok v mesiaci august

Informácie  ohľadom  stravy,  vyhlasovania,  platby  : e-mail:  sjbudovatelska@gmail.com
( vedúca ŠJ ) vedúca ŠJ p.Dorková : +421 905 298 755

 Vyhlasovanie dieťaťa zo stravy prostredníctvom EDUID cez 

http://www.ms-budovatelska.sk/skolsky-rok/jedalen,  heslo obdržíte pri nástupe do
MŠ u vedúcej ŠJ

mailto:sjbudovatelska@gmail.com


10.Príspevok /školné ( VZN Mesta Prešov č. 4/2021  článok 2 )je:

20 €   za dieťa od 2 rokov  do plnenia povinného predprimárneho vzdelávania ( predškoláci
školné neplatia)

Tento príspevok sa uhrádza vkladom na účet školy :
ŠKOLNÉ: SK3175000000004008421377  
Od 1.dňa  v mesiaci,  najneskôr  do 10.  dňa v kalendárnom mesiaci.(  Do správy – meno a
priezvisko dieťaťa)

Čísla účtov sú na nástenke školy, webovej stránke.

Žiadame rodičov o dôsledné dodržiavanie termínu splatnosti. 

10. Ďalšie informácie Vám budú poskytnuté na triednych aktívoch v septembri.

11. Do MŠ  je potrebné priviesť svoje dieťa do 8.00 hod.

Pre tých z Vás, ktorí v septembri povedú svoje dieťatko po prvý raz do škôlky 
ponúkame niekoľko tipov, ako ho na túto významnú udalosť v jeho živote pripraviť.

Niektoré deti si v novom prostredí zvyknú ľahko, tešia sa a ráno v šatni Vám ani nestihnú dať 
pusu a už utekajú za hračkami, kamarátmi ... Iné sa síce tešia, ale po prvých dňoch, keď zistia,
že je to "navždy", môžu začať škôlku odmietať a na prispôsobenie sa novej situácii potrebujú 
viac času. Aby sa dieťa v triede cítilo dobre, pomôže ak:

- pri nástupe do materskej školy zvláda na základnej úrovni hygienické návyky (Plienky v 
materskej škole nie sú povolené). D

- vie oznámiť, že potrebuje použiť WC

- zvláda základné pohyby ako sú chôdza, chôdza po schodoch, chôdza cez prekážky, pomalý 
beh

- nemá  mať strach z iných detí 

- prejavuje snahu samostatne sa obliekať,  snahu samostatne jesť lyžicou a piť

- vie komunikovať s okolím, prejavuje snahu pozdraviť, odzdraviť, poprosiť a poďakovať 

Materská škola by sa nikdy nemala spájať s niečím negatívnym. Je vhodné chodievať už pred
nástupom do materskej  školy s dieťaťom na prechádzky do okolia školy, rozprávať mu o
deťoch v  škole....  Nikdy neprejavovať  pred  dieťaťom najavo vlastné  obavy a  neistotu.  Z
prvého dňa pobytu v materskej škole by sa mohla stať malá rodinná oslava. Je vhodné, ak
dieťa vlastnoručne nakreslí napríklad obrázok pre pani učiteľku. Rodič musí dávať najavo, že
škôlka je samozrejmou súčasťou každodenného života. Je vítané, ak  dieťa  pred nástupom do
materskej školy má prvé skúsenosti s odlúčením od rodiča.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.                                                  
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