
 

 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2018/2019 

 
Prvý  deň  v SMŠ (3.9.2018): 

 

 7:00 - 8:00  príchod detí (dbajte prosím na príchod do 8:00 z dôvodu začiatku školského roka 

aj detí základnej školy a gymnázia)  

 pri vchode Vás privíta služba, ktorá Vás usmerní a odvedie do šatne a do triedy, kde je Vaše 

dieťa zaradené, tiež odpovie na Vaše otázky 

 8:30 hod. stretnutie rodičov nových detí s riaditeľkou materskej školy v priestoroch SMŠ 

      (všeobecné organizačné pokyny a informácie o materskej škole)  

 do 17:00 hod. vyzdvihnutie detí 

 celodenná strava je zabezpečená  

 

Bežný deň v SMŠ : 

Materská škola je otvorená  denne od 7:00 hod. do 17:00 hod.. 
 
Režim dňa v materskej škole (2,5 - 4 ročné deti):  
 

Čas Činnosti 

7:00 - 8:30 hry a hrové činnosti detí, ranný kruh, 
osobná hygiena 

8:30 -  9:00 desiata 

9:00 - 10:00 edukačné aktivity cielene plánované podľa ŠVP, 
pohybové a relaxačné cvičenia 

10:00 - 11:30 pobyt vonku 

11:30 - 12:00 osobná hygiena,  
obed 

12:00 - 14:30 osobná hygiena, odpočinok,  

14:30 - 15:00 osobná hygiena,  
olovrant 

15:00 - 17:00 hry a hrové činnosti detí,  
edukačné aktivity, 
pobyt vonku 

 
 
 



Režim dňa v materskej škole (predškoláci):  
 

Čas Činnosti  

7:00 - 8:30 
8:30 - 9:00 

hry a hrové činnosti detí, ranný kruh, osobná hygiena, 
anglický jazyk - native speaker 

9:10 - 9:30 desiata 

9:30 - 10:30 edukačné aktivity cielene plánované podľa ŠVP, 
pohybové a relaxačné cvičenia 

10:30 - 12:00 pobyt vonku 

12:00 - 12:30 osobná hygiena,  
obed 

12:30 - 14:30 osobná hygiena, odpočinok,  krúžková činnosť, edukačné aktivity 

15:00 - 15:30 osobná hygiena,  
olovrant 

15:30 - 17:00 hry a hrové činnosti detí,  
edukačné aktivity, 
pobyt vonku 

 

Vaše dieťa bude potrebovať počas pobytu v SMŠ: 

 prezuvky - pevné (nie šľapky, ani Crocs) 

 pyžamo (neplatí pre deti v prípravnom ročníku - deti v čase spánku len oddychujú) 

 náhradné oblečenie - spodné prádlo, tričko, tepláky, ponožky... 

 zubnú pastu a kefku 

  školskú uniformu - je povinná pre deti v prípravnom ročníku (predškoláci). Uniformy                  

a elektronický kľúč od školy je možné zakúpiť si na recepcii v nasledovných termínoch: 

23.8.- 31.8.2018 (pracovné dni) v čase od 8:00 – 16:30 hod. 

Od 3.9.2018 počas celého školského roka v pracovných dňoch v čase od 7:30 – 16:00 hod. 

Uniforma je povinná od druhého školského dňa. 

Informácie na tel.č. 0908 299 018 – recepcia 

              Pri kúpe uniforiem uprednostňujeme platbu v hotovosti. 

 všetky osobné veci je potrebné podpísať 

 nové deti – kópiu zdravotnej  karty poistenca odovzdajte ráno učiteľke, ktorá vás bude vítať v 

triede 

 
 
Stravovanie: 
 

 strava a pitný režim sú v SMŠ zabezpečené počas celej prevádzky od 3.9.2018 

 poplatok za stravu je 3€/deň-desiata, obed, olovrant, 2krát denne čerstvé ovocie, pitný režim 

vo forme čaju alebo vody 

  šťava z čerstvého ovocia sa podáva o 9:00hod. (cena je 0,50€/1 dcl)  

 prihlasovanie na obed, desiatu, olovrant a ovocnú šťavu sa realizuje formou on-line formulára 

do 23.8.2018.  



 Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy sa uskutočňuje prostredníctvom stránky edupage. 

Presný postup odhlasovania a prihlasovania stravovania na stránke edupage bude rodičom 

nových detí oznámený do 4.9.2018. Prístupové heslo dostanú 3.9. na recepcii.  

 Všetky informácie ohľadom stravy nájdete na:  https://ms.besst.sk/sk/jedalny-listok  

 V prípade ak rodič dieťa neodhlási včas, je v tento deň možné odobrať stravu do obedára v čase 

od 11:30 do 13:00 hod. Za odhlásenie stravy v prípade neprítomnosti dieťaťa je zodpovedný 

rodič.  

 do SMŠ nie je možné nosiť vlastné jedlo, pitie, sladkosti 

 

 
Krúžky: 

SMŠ ponúka pre deti v prípravnom ročníku krúžky. Presný rozpis krúžkov bude pripravený druhý 

septembrový týždeň. Na krúžok môžete svoje deti prihlásiť u učiteliek prípravného ročníka v triede. 

 

Školské prázdniny: 

 

Počas jesenných, polročných, jarných a Veľkonočných prázdnin bude materská škola v prevádzke – 

Váš záujem budeme zisťovať mesiac vopred. 

Počas zimných prázdnin bude materská škola zatvorená. 

Počas letných prázdnin bude materská škola zatvorená tri týždne – na ostatné  týždne môžete svoje 

dieťa zapísať do zoznamov mesiac vopred. 

 

 

Platby a ID dieťaťa: 

 

Platby za školné a stravu  sa realizujú v troch splátkach za tri obdobia. 

Pre identifikáciu Vašich platieb je dôležité, aby ste pri každej platbe vo variabilnom symbole uviedli ID 

dieťaťa, v špecifickom symbole obdobie a rok, v predmete účel platby a meno dieťaťa 

Napr.   VS: 1111 (ID žiaka) 

  ŠS: 012017 (obdobie a rok) 
Poz.: školné Kováč (účel a meno) 

Prázdniny Posledný deň 

vyučovania pred 

začiatkom prázdnin 

Termín prázdnin 

 

Začiatok vyučovania  

po prázdninách 

jesenné 30. október 2018 

(utorok) 

31. október - 2.november 2018 5. november 2018  

(pondelok) 

vianočné 21. december 2018 

(piatok) 

27. december 2018 - 7. január 

2019 

8. január 2019 (utorok) 

polročné 31. január 2019 (štvrtok) 1. február 2019 (piatok) 4. február 2019 (pondelok) 

jarné 22. február 2019 (piatok) 25. február - 1. marec 2019 4. marec 2019 (pondelok) 

veľkonočné 17.apríl 2019 (streda) 18. - 23. apríl 2019 24. apríl 2019 (streda) 

letné 28. jún 2019 (piatok) 1. júl - 31. august 2019 2. september 2019 

(pondelok) 

https://ms.besst.sk/sk/jedalny-listok


ID dieťaťa máte uvedené v Zmluve o poskytovaní vzdelávania. 

Platby je potrebné realizovať na nasledovné čísla účtov: 

- školné na č. ú.: 4013845596/7500, IBAN: SK16 7500 0000 0040 1384 5596                  

- strava na č. ú.:  4014275265/7500, IBAN: SK56 7500 0000 0040 1427 5265. 

 

 

Prehľad dôležitých termínov: 

 
Termín  Požiadavka Kontaktná osoba Forma 

15.8.2018 obdržanie listu (všetci)   mailom a poštou 

15.8. - 
23.8.2018 

vyplnenie elektronického formuláru (všetci) 
link:  https://goo.gl/ynxQSa  

 elektronicky 

do 15.9.2018 úhrada školného za 1. obdobie, 
úhrada stravy za 1. obdobie 

 
prevodom na účet  
 

23.8. - 
31.8.2018 

možnosť zakúpenia uniforiem 
a elektronického kľúča počas pracovných 
dní  

Recepcia školy osobne  
od 8.00-16.30 hod. 

do 15.1.2019 úhrada školného, 
úhrada stravy za 2. obdobie 

 
prevodom na účet  
 

do 15.5.2019 úhrada školného,  
úhrada stravy za 3. obdobie 

 
prevodom na účet  
 

 

 

 

Komunikácia: 

Všetky aktuálne telefónne čísla a emaily nájdete na www.besst.sk  

Prosím, pravidelne kontrolujte Vašu e-mailovú poštu, aby Vám neunikli dôležité informácie o škole. 

V prípade akýchkoľvek nejasností, otázok, pripomienok a návrhov ma prosím kontaktujte: 

puskarova@besst.sk alebo tel. 0917 102 611. 

  

https://goo.gl/ynxQSa
http://www.besst.sk/
mailto:puskarova@besst.sk

