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Dodatok č.4 

V časti 

VÝKON PRÁV A POVINNOSTI DETÍ A ICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV 
V MATERSKEJ ŠKOLE, PRAVIDLÁ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A VZŤAHOV 
S PEDAGOGICKÝMI ZAMESTNANCAMI A ĎALŠÍMI ZAMESTNANCAMI 
MATERSKEJ ŠKOLY  

 

Na základe VZN Mesta Šamorín č. 12/2019 je rodič 5-6 ročného dieťaťa, ktoré má 

nárok na štátny príspevok na stravu, povinný uhradiť okrem nákladov na stravu aj 

kauciu vo výške 20,- Eur na účet školskej jedálne do 3 dní odo dňa nahlásenia dieťaťa 

na stravu. 

Kaucia slúži na refundáciu nákladov v prípade neodhlásenia dieťaťa zo stravy. Použitá 

záloha sa bude priebežne dopĺňať v termíne určenom vedúcou ŠJ, Vyúčtovanie 

a vrátenie kaucie prebehne na konci školského roka po dohode s vedúcou ŠJ. 

 
Dodatok č.5 

V časti  
ÚHRADA POPLATKOV ZA DOCHÁDZKU DO MŠ 
 

Úhrada príspevkov sa vykonáva elektronicky (od 1.9.2020 výlučne) – bezhotovostným 

prevodom na účet, úhrada musí byť najneskôr 8-eho v príslušnom mesiaci pripísaná 

na účet.  

V prípade, že rodič nezaplatí príspevok, zašle mu riaditeľka písomnú upomienku 

s výzvou zaplatiť príspevok do 10 dní. Ak ani potom rodič príspevok nezaplatí, 

riaditeľka mu zašle písomné rozhodnutie o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej 

školy z dôvodu porušenia školského poriadku MŠ. 
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Dodatok č.6 
V časti  
STRAVNÉ 
 

Rodič dieťaťa platí zálohu za stravné bezhotovostným prevodom sumy oznámenej 

vedúcou ŠJ na účet mesta, a to mesačne vopred, najneskôr do 15. dňa 

predchádzajúceho kalendárneho mesiaca. 

Rodič dieťaťa je povinný odhlásiť dieťa zo stravy 24 hodín vopred a to najneskôr do 

13.00 hod. predchádzajúceho dňa telefonicky, vo výnimočných prípadoch (v čase 

akútneho ochorenia) v prvý deň choroby si rodič môže prísť pre stravu od 11.00 hod 

do 11.15.hod. 

Včas nahlásená neúčasť na stravovaní sa zohľadní v zálohovej platbe v najbližšom 

mesiaci. Za včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje. V prípade, ak 

rodič dieťaťa neodhlási dieťa zo stravy, je povinný uhradiť náklady na stravu v plnej 

výške za každý neodhlásený deň. 


