
Milí rodičia!                                                                                                           

    Je tu začiatok školského roka a s ním spojený vstup Vášho dieťaťa           

do materskej školy. Preto by sme Vás radi informovali o tom, čo bude  

Vaše dieťa v MŠ potrebovať. 

Prosíme, aby ste do SKRINKY S MENOM DIEŤAŤA dali: 

Všetko podpísané: prezúvky (crocsy ani sandále nie sú vhodnou obuvou), kompletné náhradné 

oblečenie aj s vreckom (pre prípad obliatia a iných nepredvídaných udalostí): tričko, nohavice, 

pančušky/ponožky,  spodnú bielizeň (obmieňať podľa ročného obdobia), pršiplášť (nechať v skrinke 

po celý čas, nakoľko chodíme do jedálne za každého počasia), 2 malé balíčky papierových vreckoviek 

Hygienické potreby: tekuté antibakteriálne mydlo, toaletný papier, vyťahovacie papierové vreckovky 

(v krabičke), kuchynské papierové utierky (1balenie =2 ks) 

Úbor na TV: tričko s krátkym rukávom, krátke nohavice, cvičky, všetko podpísať a dať do vrecúška 

(netreba kupovať nové, stačí oblečenie z leta). Toto stačí priniesť na ďalší týždeň. 

Na spánok: pyžamo, vankúšik s rozmerom max. 40 x 55 cm – tiež všetko podpísané. 

     Ďalej Vás prosíme, aby ste vypísali priložené tlačivá a odovzdali ich p. učiteľke v deň nástupu 

dieťaťa do MŠ. 

     Príchod detí do MŠ je od 6,30 do 8,00h. Odporúčame, aby sa dieťa s ostatnými členmi rodiny 

rozlúčilo už doma. V škôlke zbytočne lúčenie nepredlžujte. Pre deti si môžete prísť od 15,00 do 

16,00h. V prvé dni môžete výnimočne prísť už od 14,30h. 

     V prípade potreby volajte do MŠ na tel. 0915 752 919.      

Poplatok za hmotné zabezpečenie dieťaťa v MŠ je 8€ na mesiac. Platí sa do 10. dňa v mesiaci vždy na 

mesiac vopred na účet školy IBAN: SK75 5600 0000 0090 1461 4004, variabilný symbol- mesiac a rok 

úhrady (napr.092022), do správy pre prijímateľa – MENO a PRIEZVISKO DIEŤAŤA. V septembri je 

potrebné uhradiť naraz za dva mesiace september a október. Môžete zaplatiť poplatok aj za viac 

mesiacov naraz, najviac však do decembra (čiže max. 32€). Príspevok materskej škole sa neuhrádza za 

dieťa, ktoré má 1 rok pred plnením školskej dochádzky (predškoláci). O poplatkoch za stravu Vás 

bude informovať vedúca jedálne. Tel. číslo do jedálne: 0911 213 973. 

     Ďalšie informácie Vám poskytneme na rodičovskom združení. Jeho termín Vám ešte oznámime. 

    Tešíme sa na Vaše dieťatko a na spoluprácu s Vami! 

                                                                                                                                  Kolektív MŠ Nitrica 

                                                             


