Pre uľahčenie nástupu do Materskej školy a Elokovaných pracovísk („ďalej MŠ a EP“) novoprijatým
deťom, poskytujeme zákonným zástupcom niekoľko vstupných informácií.
Prevádzka MŠ a EP je od 6.00 do 16.00.
Budova MŠ a EP sa zamyká o 8.00 hod. a popoludní sa odomyká o 14.30 hod.
Prosíme o dodržiavanie určeného času, budovy MŠ a EP sa zamykajú kvôli bezpečnosti Vašich detí.
Deti treba priviesť do MŠ a EP v čase od 6.00 do 8.00, prichádzať pre deti v prvých dňoch najskôr
ako sa dá v čase od 14.30 hod. Postupne čas v MŠ a EP predlžovať.
Do MŠ a EP treba deťom priniesť osobné veci :
 prezuvky- papučky (nie šľapky, žabky, crocsy a pod.), podpísané menom a priezviskom
dieťaťa,
 pyžamo, podpísané,
 náhradné veci na prezlečenie, veci podpíšte a uložte dieťaťu do skrinky označenej jeho
menom
Prosíme rodičov, aby rešpektovali požiadavku na podpisovanie osobných vecí detí kvôli zámene vecí
a zbytočným nedorozumeniam.
Pred nástupom do MŠ a EP musí mať každé dieťa osvojené základné hygienické návyky a musí
ovládať základy stolovania. Dieťa už nesmie mať plienky (ani na spanie), cumeľ a malo by ovládať
jedenie s lyžicou a pitie z pohára.
Po príchode do MŠ a EP dostanete dokumenty, ktoré treba vyplniť a odovzdať triednej učiteľke :
 Vyhlásenie o bezpríznakovosti prostredia.
 Informovaný súhlas zákonného zástupcu.
 Splnomocnenie o preberaní dieťaťa inou osobou, prípadne súrodencom.
 Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu pre zber údajov pre jednu školu.
 Súhlas s poskytovaním osobných údajov.
 Šekové poukážky na platbu školného a stravného obdržíte 1 týždeň nástupu vášho dieťaťa.
Podrobné informácie o chode a organizácii MŠ a EP sa dozviete v Školskom poriadku MŠ, ktorý
bude zverejnený na webovom sídle MŠ, v šatniach MŠ k 1.septembru 2022.
V týždni od 6.9. – 8.9.2022 budú v MŠ a EP celoškolské rodičovské združenia.
Všetky aktuálne informácie týkajúce sa chodu MŠ a EP budú aktuálne zverejňované, preto sledujte
našu webovú stránku.

