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Stanovisko k zníženiu poplatku za MŠ. 

 

Rodičia platia poplatok za MŠ dva roky, tretí rok keď sú predškolákmi neplatia, za nich platí štát. Časť 
rodičov sú matky na materskej dovolenke s druhým dieťaťom, napriek zníženému príjmu rodiny majú 
veľký záujem navštevovať MŠ. V prechádzajúcich rokoch cca1/3 matiek nepracovala a mali záujem 
o MŠ.  

Pri príprave na rok 2018  do MsZ uvádzame schodok rozpočtu 40 000 €, počítali sme s vlastným 
príjmom 25 € na dieťa. Predbežný rozpočet zahŕňa len najnutnejšie bežné opravy. Rozpočet nie je 
rozvojový, je to čistá prevádzka. Bez havárií, nákupov zariadenia, prevádzkových strojov ( máme 7 
elektrických bojlerov ktoré majú 9-11 rokov, 8 ročné pračky, chladničky........, 30 ročné učiteľské 
stoly.) Vzhľadom na uvedené skutočnosti by zníženie poplatku zväčšilo deficit rozpočtu. 

 

Čo platia rodičia mimo školného – všetko si rodičia odsúhlasili  - dostali prieskumový hárok, v ktorom 
vyznačili o čo majú záujem, boli poučení o tom že to budú platiť. Príloha č. 1 

Čistenie posteľnej bielizne 1,10 € mesačne – 11 € ročne, v lete len tí čo navštevujú MŠ 

 Pracovné zošity  

I. trieda 1,70 € 
II. trieda 1,70 € 
III. trieda  2,70 € 

Divadlo – 2 krát ročne v MŠ  a cca. 2 € za predstavenie 

Divadlo – Nitra/ Trnava 1-2 krát ročne 6 € vrátane autobusu 

Výlet – 1 krát ročne 5-6 € 

Prestavenie v DK 1 krát ročne 2,5 € 

Dopravné ihrisko Trnava 5 € vrátane autobusu 

Aktivity ako divadlá, výlety sú dobrovoľné – ak rodič nemá záujem, dieťa je v ten deň v MŠ v triede 
ktorá sa akcie nezúčastní. 

Máme „anonymných“  darcov výtvarného materiálu, čistiacich a pracích prostriedkov. Sponzora ktorý 
zaplatil podlahové krytiny na Murgašovej. Sponzorov čo sa poskladali na hracie prvky na dvor na 
Murgašovej a Podzámskej. 

Každé MŠ vyberá 2% daní a použije ich na vlastnej MŠ. Na 2% prispievajú dlhoročne  aj zamestnanci 
MŠ a ich rodinní príslušníci  a kamaráti. 
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Za ostatných 8 rokov bolo kúpené z RZ a 2% vybavenie MŠ 

Komenského A 
Koberce do troch tried  
Nábytok do dvoch tried 
Šatňové skrinky do jednej šatne 
 
Komenského B 
Koberec do jednej triedy 
Nábytok do dvoch tried 
Šatňové skrinky do jednej šatne 
Pergola na školský dvor – projekt cez RZ 
Ekozáhradka – projekt cez RZ 
 
Murgašova 
Koberce do dvoch  tried 
Nábytok do dvoch tried 
Podlahová krytina do dvoch tried 
Podlahová krytina do dvoch šatní 
Dve veľké ihriská na školský dvor – loď a domček 
Farba na nátery vybavenia školského dvora 
 
Podzámska 
Koberce do dvoch  tried 
Nábytok do jednej triedy 
Vybavenie školského dvora – húpadlo, domček so šmykľavkou 
 
 
 
Hračky pod stromček 
 
Každoročne RZ kupujú hračky pre deti k Vianociam v sume  100 € až 300 € na triedu. 
 
Každoročne RZ kupujú knihu na rozlúčku pre predškolákov  za 3 € –  deti si u zoberú domov. 
 
 
Vysoko oceňujeme spoluprácu s rodičmi, ústretovosť a komunikáciu pri plánovaní nákupov z financií 
RZ. Učiteľky dajú návrh čo by trieda/ MŠ potrebovala, rodičia to prerokujú a sami nakúpia.  Učiteľky 
ani vedúci pedagogickí zamestnanci nevyberajú príspevok do RZ, ani  ním nedisponujú. Raz ročne RZ 
predkladá správu o hospodárení na septembrovom rodičovskom združení. Správa je zverejnená vo 
všetkých šatniach na nástenkách.  
 
 
 
V Seredi dňa 11.10.2017                                                                      Bc. Iveta Fraňová 


