SPOJENÁ ŠKOLA PAVLA SABADOŠA INTERNÁTNA
Duklianska 2, 080 76 Prešov

__________________________________________________________________________________________

Vážení rodičia!
zasielame Vám prvé informácie k novému školskému roku 2018/2019.
PRÍCHOD DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY:
1. Deti nastúpia dňa 3. 9. 2018 (pondelok) o 8.00 hod.
2. Pri príchode je potrebné odovzdať učiteľke v triede potvrdenie od lekára (dieťa je zdravé), ktoré nesmie byť
staršie ako 3 dni, písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa, ktoré nesmie byť staršie ako jeden deň
(vyplníte v triede).
3. Pokiaľ dieťa nemôže nastúpiť v určenom termíne (z dôvodu choroby), včas to škole oznámte!
4. Lieky a odkazy týkajúce sa zdravotného stavu dieťaťa musia rodičia odovzdať priamo zdravotníčke školy.
Pri príchode oznámte zdravotníčke školy a sociálnej pracovníčke všetky zmeny týkajúce sa ošetrujúceho
lekára Vášho dieťaťa, zmenu zdravotnej poisťovne, čísla telefónu na rodičov pre prípad potreby oznámenia
ochorenia Vášho dieťaťa.
DETI V MATERSKEJ ŠKOLE:

Poplatok na čiastočnú úhradu za MŠ bol 6,00€ na dieťa, súrodenci v MŠ 3€ /platné do 30.6.2018/.
Od 1.7.2018 podľa platného nového opatrenia Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny o úprave súm
životného minima. Bližšie informácie v septembri 2018.
Tento poplatok sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi a predložia sociálnej pracovníčke školy do 15. augusta 2018
„Potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi“,
c) majú nízky príjem – a podajú „Formulár na posúdenie príjmu na účely dotácie“ na ÚPSVaR
v mieste trvalého bydliska v termíne od 1. augusta - do 10. augusta 2018 a dieťa bude v zozname na
dotácie + predložia o tom škole potvrdenie.
Zároveň k týmto dokladom je potrebné predložiť „Žiadosť o odpustenie príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním“ (najneskôr pri nástupe dieťaťa do školy dňa
3. 9.2018)
Príspevok na materiálne zabezpečenie materskej školy:
Príspevok je potrebné uhradiť jednorazovou platbou 60 € do konca septembra 2018
alebo v dvoch splátkach 30 € - 1. splátka do konca septembra 2018, 2. splátka do konca januára 2019.
V prípade, že máte v škole viac detí, žiakov táto suma sa znižuje na polovicu t. j. 15 € (polročne) alebo 30 € (ročne)
na každé dieťa, žiaka.
Tento poplatok neplatia rodičia, ktorí sú v hmotnej núdzi a majú nízky príjem (podľa bodu b, c).
IBAN: SK15 8180 0000 0070 0026 7778
Variabilný symbol: 112
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa, MŠ 18-19 - povinný údaj

STRAVOVANIE ŽIAKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI:
1. V prípade záujmu o stravovanie Vášho dieťaťa v našej školskej jedálni je potrebné vyplniť „Prihlášku na
stravovanie – „Evidenčný list“.
Túto prihlášku si môžete stiahnuť z webovej stránky školy www.spojenaskola.info, vyplniť v pohodlí
domova a následne ju doručiť do školskej jedálne v období od 27. 8. 2018, najneskôr pri nástupe dieťaťa
do školy dňa 3. 9. 2018.
2. Strava musí byť zaplatená vždy do 25-teho dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza
kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa strava poskytuje (t. j. mesiac vopred)!
3. V prípade neprítomnosti dieťaťa v škole je potrebné stravu odhlásiť najneskôr do 8.00 hod. ráno v daný
deň, v opačnom prípade nebude na tento deň neprítomnosti strava odhlásená.
4. Preplatky na stravnom budú vrátené v mesiaci júl na konci školského roka na Váš bankový účet.
5. Prosíme Vás, aby ste uprednostnili bezhotovostnú platbu za stravu zadaním trvalého príkazu z účtu
v banke (na 10 mesiacov).
6. Paušálna suma mesačného stravného pre deti: MŠ 22,- € (denná dochádzka)
Bližšie informácie o konkrétnych sumách pre jednotlivé kategórie Vám poskytne vedúca školskej jedálne t. č. 051/748 14 90, 051/771 13 60, prípadne sú uvedené na webovej stránke školy.
Číslo účtu na úhradu stravy:

IBAN:
SK12 8180 0000 0070 0026 7735
Variabilný symbol:
rodné číslo dieťaťa
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa (povinný údaj)

Prosíme všetkých rodičov o vzájomnú spoluprácu v priebehu celého školského roka, aby sme mohli
prácu školy rozvíjať v tvorivej atmosfére, ktorá prispeje k vyššej kvalite pedagogickej aj odbornej činnosti
nášho zariadenia. To je spoločné prianie nás všetkých.
Tešíme sa na stretnutie s Vami pri otvorení školského roka.
S úctou

Mgr. Peter Borovský
riaditeľ školy
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