Обчаньске здружіня Колысочка – Kolíska, Соліварьска 70, 080 05 Пряшів
Сукромна матерьска школа Колысочка з навчалным языком русиньскым
Občianske združenie Kolŷsočka - Kolíska, Solivarská 70, 080 05 Prešov
Súkromná materská škola Kolŷsočka s vyučovacím jazykom rusínskym
POPLATKY za návštevu SMŠ Kolŷsočka
- stravné a školné – platené zvlášť na 2 účty zriaďovateľa,
t.j. OZ Kolŷsočka-Kolíska
Milí rodičia,
touto formou si Vás dovoľujeme informovať o poplatkoch v SMŠ Kolŷsočka na nový školský rok
2022/2023.
Meno a priezvisko dieťaťa:
Dátum narodenia dieťaťa:
Bydlisko dieťaťa:
Meno a priezvisko zákonného zástupcu:
Telefonický kontakt zákonného zástupcu:
Mailový kontakt zákonného zástupcu:
Číslo účtu, z ktorého budete uhrádzať poplatok (uviesť IBAN účtu):
IBAN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Spôsob úhrady príspevku na stravovanie:
Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza vopred, najneskôr do 5. dňa
v danom mesiaci, formou:
* trvalý príkaz

* internetbanking

* vklad na účet

* nevhodné preškrtnúť
Poplatky za stravné pre deti v SMŠ Kolŷsočka:
Zakrúžkujte, prosím, ktorú službu si záväzne objednávate.
Strava:
A) Celodenná /desiata, obed, olovrant/

2,65 Eur – platba v mesačnej zálohe 53,00 Eur

B) Poldenná /desiata, obed/

2,15 Eur – platba v mesačnej zálohe 43,00 Eur

C) Desiata

0, 65 Eur – platba v mesačnej zálohe 13,00 Eur

D) Olovrant

0,50 Eur – platba v mesačnej zálohe 10,00 Eur

Uhradiť samostatne – s vyznačením správy pre prijímateľa – Stravné za ..... – meno dieťaťa.
Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza vopred, najneskôr do 5. dňa
v danom mesiaci.
Vyúčtovanie preplatkov za stravu sa realizuje v mesiaci:
-

január 2023 za obdobie september – december 2022,

-

júl 2023 za obdobie január – jún 2023.

Preplatky Vám budú následne vrátené na Vami zadané číslo účtu.
V prípade zvýšených nákladov na zabezpečenie stravy alebo energií potrebných na chod materskej
školy, vzhľadom na zmenu cien energií a potravín, čo bude mať aj dopad na zvýšenie stravného alebo
školného Vášho dieťaťa v SMŠ Kolŷsočka, Vás budeme včas informovať.
Zápisné – v prípade nástupu dieťaťa do SMŠ Kolŷsočka k 1. 9. 2022, najneskôr do 15. 9. 2022, rodič
uhrádza jednorazový zápisný poplatok vo výške - 50,00 Eur, ktorým záväzne prihlasuje dieťa do SMŠ
Kolŷsočka na školský rok 2022 / 2023.
Poplatok za pobyt – mesačné školné dieťaťa v MŠ je stanovený vo výške 80,00 Eur. Uhradiť je ho
potrebné samostatne, na iný účet zriaďovateľa, teda OZ Kolŷsočka – Kolíska, ako stravné –
s vyznačením správy pre prijímateľa – Školné za ..... – meno dieťaťa.

Číslo účtu, na ktoré je potrebné uhradiť poplatok za stravu, je:
SK91 1111 0000 0011 9731 7005
Číslo účtu, na ktoré je potrebné uhradiť poplatok za školné, je:
SK69 1111 0000 0011 9731 7013
Variabilný symbol: rodné číslo dieťaťa – bez štvorčíslia za lomítkom.
Do poznámky, prosím, uveďte priezvisko a meno dieťaťa, ale aj priezvisko a meno rodiča.
Poplatok za stravné a za školné uhrádzajte do 5. dňa v danom mesiaci.
Znížený príspevok v SMŠ Kolŷsočka sa uhrádza na základe rozhodnutia zriaďovateľa za dieťa:
•

Ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka školy
zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza
zákonný zástupca pomernú časť určeného poplatku.

Svojím podpisom súhlasím so stanovenými podmienkami a zároveň sa zaväzujem pravidelne
platiť za poskytnuté služby v rámci školného a stravného.
V Prešove, dňa.............

podpis zákonného zástupcu

