POPLATKY ZA STRAVOVANIE V MŠ V ŠKOLSKOM ROKU
2020/2021
Podľa VZN č. 2/2019 zo dňa 24.06.2020 sa poplatky za stravovanie detí
v MŠ hradia nasledovne :
Dieťa MŠ do 5 rokov
1,45 €- sumu hradí rodič, bez dotácie štátu
Dieťa MŠ od 5 rokov
1,45 €- z toho 1,20 € je dotácia štátu, rodič dopláca 0,25 €na deň
Réžijný poplatok 5,00 € na mesiac
Nárok na dotáciu štátu v MŠ má dieťa 1 rok pred plnením školskej dochádzky, dieťa, ktoré má k 31.08.2020
vek 5 rokov a zúčastní sa výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ.
Úhrada stravného a režijných poplatkov :
Dieťa MŠ do 5 rokov - rodič hradí plnú sumu stravného 1,45 eur x 20 dní = 29,00 eur/mesiac
hradí mesačné režijné náklady 5,00 eur
Rodič uhradí mesačne paušálnu sumu 34,00 eur (alebo polročne 170,00 eur alebo ročne 340,00 eur)
Mesačnú paušálnu sumu uhradí vždy mesiac vopred k 15.dňu v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý
sa stravné uhrádza.
Dieťa MŠ od 5 rokov - rodič dopláca stravné 0,25 eur /deň, 0,25 eur x 20 dní x 5 mesiacov = 25,00 € /
hradí režijné náklady 5,00 eur/mesiac, 5,00 € x 5 mesiacov = 25,00 € alebo 50,00€ /
hradí poplatok 30,00 eur / zábezpeka na neodhlásené obedy /
Rodič uhradí polročne 50,00 €+ 30,00 € = 80,00 € alebo ročne 100,00 € + 30,00 € = 130,00 €
Poplatok – zábezpeka 30,00 € sa hradí ako stravné iba pre stravníka/dieťa 5 a viac ročné v MŠ .
V prípade, ak zákonný zástupca neodhlási dieťa zo stravy na deň, keď sa nezúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti,
hradí plnú sumu stravného v sume 1,45 eur.
Deťom MŠ (5 a viac ročné) bude dotácia 1,20 € poskytnutá na dni, ktoré budú zapísané v dochádzke v MŠ.
Ak poplatok / zábezpeka / 30,00 eur klesne na sumu 6,00 eur, je rodič povinný uhradiť ďalší poplatok v sume 30,00 eur.
Zostatok – kredit na účte stravníka ŠJ si pravidelne kontroluje zákonný zástupca na www.eskoly.sk
Na konci školského roku môže byť poplatok na požiadanie rodiča vrátený , inak bude automaticky presunutý do ďalšieho
školského roku.

ZÁPISNÝ LÍSTOK :
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný odovzdať vyplnený a podpísaný zápisný lístok,
ktorý je na stránke MŠ – www.msmosticata.sk
odovzdať osobne v MŠ alebo poslať e-mailom – obedysj.zsmost@gmail.com
PLATBY STRAVNÉHO :
-bezhotovostne (alebo šekom) na účet Prima banky číslo :

SK88 5600 0000 0048 5335 8002
VS 20202021
Dôležité !!!! Doplňujúce údaje - meno a priezvisko dieťaťa a názov triedy - MŠ

