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Milí rodičia, 

prinášame vám stručné informácie o zmenách na našej škole od 1.novembra 2017: 

1. Všeobecné informácie 

Prehľad všetkých poplatkov a platieb žiaka ako aj iných informáciách si môžete pozrieť po prihlásení 
na stránke školy www.zsamtt.edupage.org, prípadne v mobilnej aplikácií EduPage. Prihlasovacie údaje 
vám boli zaslané na váš kontaktný e-mail. V prípade, že ste prihlasovacie údaje nedostali, kontaktujte 
prosím triedneho učiteľa, ktorý prekontroluje správnosť vašej e-mailovej adresy.  

2. Platby 

Platbu za jednotlivé predpisy je možné uhradiť: 

- prevodom alebo vkladom na účet, 
- trvalým príkazom, 
- poštovým poukazom.  

Pri každej platbe, prosím, používajte vždy správny variabilný symbol, ako aj správne číslo účtu 
uvedené pri konkrétnom poplatku. 

Splatnosť všetkých poplatkov je 15. dňa predchádzajúceho mesiaca. 

3. Školská jedáleň 

Od 1. novembra bude žiak pri každom výdaji stravy používať čipovým prívesok, ktorý dostane 
v priebehu mesiaca október od svojho triedneho učiteľa. Čipový prívesok je platný počas celej 
dochádzky v ZŠ. V prípade straty si žiak musí zakúpiť nový čipový prívesok v sume 2,- €. 

Odhlásenie žiaka zo stravy je od 1. novembra 2017 možné do 13:00 predchádzajúceho dňa 
prostredníctvom: 

- web stránky školy www.zsamtt.edupage.org po prihlásení sa, 
- mobilnej aplikácie EduPage po prihlásení sa, 
- telefónnej linky 033/55 11 303 (vedúca šk. jedálne), 
- mailovej adresy jedalen@americi.sk. 

V prípade, že ste včas neodhlásili žiaka zo stravy, je možné v prvý deň neprítomnosti odobrať obed do 
obedára. 

Ak máte záujem platiť poplatok za stravovanie, môžete si na sekretariáte školy vyzdvihnúť poštový 
poukaz. 

Preplatok, respektíve nedoplatok za stravné z predchádzajúcich mesiacov (september, október) bude 
započítaný do vášho vyúčtovania v priebehu mesiaca november 2017. Celkové ročné vyúčtovanie 
prebehne na konci školského roka. 

Podrobnejšie informácie nájdete na našej stránke www.zsamtt.edupage.org.    

 

 Vedenie  ZŠ s MŠ A. Merici 
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