INFORMÁCIE PRE RODIČOV
Vážení rodičia, v tomto letáku Vám poskytujeme základné informácie o požiadavkách
pri dochádzke Vášho dieťaťa do materskej školy. Všetky pravidlá sú ustanovené
v školskom poriadku, s ktorým sa oboznámite na 1. plenárnej schôdzi rodičov, alebo
individuálne. Školský poriadok je zverejnený na nástenke v šatni a na web stránke Obce
Mošovce v sekcii Materská škola. Tešíme sa na spoluprácu, prajeme Vášmu dieťatku
veľa pekných zážitkov v materskej škole a veríme, že vzájomným počúvaním sa
urobíme všetko čo je v našich silách v prospech detí.
Telefónne číslo materskej školy: 494 42 31
Pri nástupe dieťaťa je rodič povinný vyplniť tlačivá, ktoré dostane:
- prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktorým potvrdzuje, že dieťa prichádza do MŠ
zdravé
- evidenčný lístok (nové deti), ostatní rodičia aktualizujú údaje, najmä kontaktné telefónne
čísla
- splnomocnenie na preberanie dieťaťa z MŠ súrodencom, alebo inou osobou ako rodič.
Dieťa rodič odovzdáva učiteľke, neposiela ho samé do MŠ (najmä staršie deti), učiteľka za
dieťa zodpovedá od doby prevzatia od zákonného zástupcu. Odovzdáva ho zákonnému
zástupcovi. Ak dieťa preberá z MŠ niekto iný, ako zákonný zástupca, musí mať písomné
splnomocnenie, jednorazové alebo platné na celý školský rok. Dieťa môže preberať súrodenec
starší ako 10 rokov.
Materská škola má dva účty. Účet školskej jedálne, na ktorý sa uhrádza stravné a účet
materskej školy na ktorý sa uhrádza poplatok za MŠ.
Na úhradu stravného dostanete poštovú poukážku. Stravné je potrebné uhradiť do 25 .dňa
mesiac vopred. Ústrižok alebo iný doklad o úhrade odovzdať v materskej škole. Platbu za
stravu môžete urobiť aj internet-bankingom a dokladovať vedúcej školskej jedálne. Účet ŠJ
SK98 5600 0000 0024 0416 6022
Pri neprítomnosti dieťaťa je potrebné ho odhlásiť zo stravy zapísaním do zošita v šatni
s uvedením dní neprítomnosti, alebo telefonicky do 7.00, najneskôr do 7.15 hodiny ráno
v deň neprítomnosti. Ak dieťa neodhlásite, uhrádzate stravu aj keď dieťa nie je prítomné!
Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ je v zmysle VZN Obce Mošovce 13.- EUR za každý
mesiac. Uhrádza sa bezhotovostne na číslo účtu SK27 5600 0000 0024 0416 7009
s príslušným variabilným symbolom, ktorý identifikuje Vaše dieťa. Príspevok treba uhradiť
do 10-teho v mesiaci. Príspevok neplatia deti posledný rok pred nástupom do ZŠ
(predškoláci) a deti, ktoré sú zaradené do systému sociálnej pomoci (v hmotnej núdzi).
Príspevok môžete uhradiť aj naraz od septembra do decembra 2017 , t.j. 52.- EUR (len do
konca kalendárneho roku z dôvodu vedenia účtovníctva)




nedávajte dieťaťu do MŠ tvrdé cmúľacie cukríky, žuvačky, oriešky, drobné
hračky z bezpečnostných dôvodov
ak si dieťa prinesie hračku z domu, učiteľky nezodpovedajú za jej stratenie alebo
pokazenie.
u starších detí obmedzte nosenie hračiek do MŠ, tieto odpútavajú ich pozornosť
a záujem o edukačné činnosti v zmysle školského vzdelávacieho programu





nežiadajte učiteľky o podávanie liekov, kvapky od kašľa, do nosa, antibiotiká. Do
MŠ voďte len zdravé dieťa. Učiteľka môže podať liek výnimočne!, s písomným
odporučením lekára v závažných prípadoch.
Učiteľky nie sú zdravotnícki pracovníci, pri zdravotnom probléme v zmysle
Školského poriadku kontaktujú rodiča a dohodnú s ním ďalší postup. (napr.
nemôžu vybrať kliešťa, poskytujú prvú pomoc pri úraze a kontaktujú rodiča)
nenoste deťom na ponúknutie cukrárske výrobky, torty, zákusky – zakázané
z epidemiologického dôvodu

Čo dieťa potrebuje do MŠ?
- podpísané bezpečné prezuvky, nie šľapky, nie croksy.
- pyžamko, podpísané alebo označené
- vlastný hrebeň do skrinky, hlavne dievčatá ktoré je potrebné učesať po spánku
- veľký balík papierových vreckoviek do triedy odovzdať učiteľke
- 1rolku toaletného papiera, odovzdať pri nástupe učiteľke
- odporúčame 1 malý balíček vreckoviek mať aj v skrinke
- pre mladšie deti náhradné spodné prádlo, punčochy, iné podľa Vášho uváženia, nie zbytočne
plnú skrinku oblečenia.
Posteľné prádlo, uteráčiky sú školské, na konci mesiaca dostanete balíček s prádlom
a uterákmi na opranie.
Ponúkame objednanie detského časopisu Včielka na celý rok , predplatné je 11.-EUR.
Včielku prihláste do 8.9.2016, aby sme mohli odoslať objednávku. Zaplatiť môžete neskôr
v priebehu septembra.
Čo potrebujú deti v 2.triede.
Pracovné zošity, ktoré objednáme hromadne, poplatok 3.-€ vyberá p. učiteľka v triede.
Matematika predškoláka
Písanka predškoláka
Cvičebný úbor: tričko, šortky , ponožky
Zubnú pastu, kefku
Vlastný hrebeň do skrinky, najmä dievčatá s dlhými vlasmi.

