
- tešíme sa, že budeme začínať bez prísnych opatrení to znamená, že deti môžete privádzať až ku triedam
- prosíme obujte si pred vstupom do tried pripravené návleky, ktoré nájdete :
   (na horné poschodie pri schodisku - na dolné poschodie pri vstupe do triedy)  
-  zoznam s rozdelením detí a ich značiek nájdete na nástenke pri vstupe do šatne ( deti sú rozdelené podľa veku)

- rodičia detí z dolnej triedy nepomýľte sa -> trieda sa nachádza na konci chodby, spálňa na začiatku v bývalej triede 

- rodič donesie vypísané tlačivo  " Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti " dieťaťa

Hurá do škôlky !
 

Koniec letných prázdnin sa nezadržateľne blíži a to znamená , že sa onedlho opäť stretneme. Tí, ktorí do materskej školy chodili,
sa vrátia k svojim kamarátom, hračkám i pani učiteľkám, a ako každý rok privítame aj nové detičky s ich rodičmi

 v našej
 
 
 

Milí rodičia...

5.septembera 2022 od 6.30 hod.

Materskej škole vo Vyšnom Kubíne 

- Prosíme vodiť deti do MŠ do 8.00 hod. -
Neskorší príchod vážne narúša naše výchovno - vzdelávacie činnosti.

Čo potrebujú deti do škôlky ?
- zubnú kefku
- pevnú obuv na prezutie 
- náhradné oblečenie ( osobitne do pláteného vrecka/tašky ) 
- pyžamko

! PROSÍME VŠETKO PODPÍSAŤ !
Nedávajte deťom vodu, sladkosti - všetko majú zabezpečené v MŠ.

PROSÍME, ABY VŠETKY NOVÉ DETIČKY MALI  SEBAOBSLUŽNÉ NÁVYKY , BOLI ODPLIENKOVANÉ A BEZ CUMLÍKA! 
- Ak malé detičky zaspávajú doma s nejakou dekou, hračkou môžete im ju priniesť do MŠ.

        - V prípade "nehody" doneste deťom na postieľku podložku.
 

Dôležité informácie k prvému dňu :  

Viac info o fungovaní MŠ, poplatkoch, stravovaní sa dozviete na prvom stretnutí rodičov a zamestnancov MŠ. 
V prípade nejasností, otázok nás kontaktujte emailom alebo telefonicky.  

S pozdravom MŠ !

Tešíme sa na Vás a urobíme všetko preto, aby ste boli v našej škôlke spokojní. 



Ošetrovné člena rodiny (OČR)
Rodič má nárok na ošetrovné (OČR), ak riaditeľ školy alebo RÚVZ rozhodol o prerušení
vyučovania v triede alebo vo viacerých triedach žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje
celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast.

Aktuálne platná vyhláška 
Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom/rúškom
Na základe aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR dieťa/žiak ani zamestnanec školy nemusí
mať v interiéri ani v exteriéri prekryté horné dýchacie cesty.
Z obavy o svoje zdravie môže aj naďalej dieťa/žiak a zamestnanec mať dobrovoľne prekryté
horné dýchacie cesty rúškom/respirátorom.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského
zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa
nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka (Príloha č.1).

Ospravedlnenie neprítomnosti
Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5
po sebe idúcich vyučovacích dní/dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe
idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Rodičia detí
s nepovinným predprimárnym vzdelávaním „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú.
Potvrdenie od lekára môže byť škole alebo rodičovi zaslané aj e-mailom; pokiaľ lekár nevie
potvrdenie zaslať e-mailom, môže lekár o ňom školu informovať telefonicky.

Ranný filter
Materská škola povinne vykonáva ranný filter podľa § 24 ods. 9 písm. a), b) zákona č.
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.



Dajte deťom pocítiť, že ste na ne hrdí, že ho veľmi ľúbite a pobyt medzi kamarátmi,
je tá najúžasnejšia vec.

Obavy vo vašich očiach mu istotu nedodajú.

Často sa stáva, že dieťa je pokojné, ale keď zbadá, že rodič je neistý, ba má slzy v očiach, nechápavo sa
rozplače.

Dieťa je istejšie a slobodnejšie, ak má osvojené hygienické návyky a zručnosti pri starostlivosti o svoju
osobu / obliekanie, obúvanie, použitie vreckovky, toaletného papiera.

 

Naše rady a tipy 

Nerobte už odteraz za svoje deti to, čo môžu urobiť samé.

Dôverujte im, určite to zvládnu, pokiaľ ich k tomu slovne povzbudíte.

Akékoľvek otázky riešte otvorenou komunikáciou s učiteľkami, radi vám odpovedia.

Vážení rodičia, prvé dni nebudú ľahké pre vaše dieťa. 
Odlúčenie od rodiny je ťažká emočná situácia v živote dieťaťa
Niektoré z nich sa však adaptujú v prostredí materskej školy veľmi dobre, ťažšie je to
s adaptáciou rodičov...

Vás a vašu starostlivosť sa pokúsime nahradiť my pani učiteľky. 
Môžeme Vás ubezpečiť, že personál MŠ bude robiť všetko preto, aby vstup do materskej školy nebol pre deti náročný.


