POŽIADAVKY materskej školy
 Voďte deti do MŠ pravidelne a včas najneskôr do 08.00 hod.,deti včas z MŠ vyzdvihujte, najneskôr do 16.00 hod.
 Odhlasujte a prihlasujte deti do 13,00 predchádzajúceho dňa, je to dôležité k príprave stravy.
 Nevoďte do MŠ choré deti, môžu ohroziť zdravie ostatných detí. (hrozba COVID 19).
 Po chorobe prineste do školy potvrdenie od lekára, alebo podpíšte vyhlásenie o bezinfekčnosti – vždy po 3 dňoch absencie.
 Načas uhrádzajte poplatky za stravu - šek a mesačný príspevok zákonného zástupcu na čiastočné výdavky materskej školy – 15€.
 Zabezpečte deťom bezpečné a podpísané papučky (nie šľapky, nie čierna podrážka).
 Prineste deťom vlastný podpísaný vankúšik (50x40) a pyžamko.
 V MŠ dochádza k zámenám oblečenia, podpíšte si ho.
 Deťom v mladších vekových skupinách zabezpečte do vreciek (nie igelitových tašiek) náhradnú spodné bielizeň a oblečenie.
 Obliekajte deti pohodlne, aby sa cítili dobre, opasky a traky deti obmedzujú v pohybe a spôsobujú deťom problémy pri obliekaní
a vyzliekaní, deti obliekajte primerane vzhľadom k počasiu.
 Veďte dieťa spolu s nami k sebaobslužným, hygienickým a stolovacím návykom primeraným jeho veku.
 Dohliadnite, aby deti mali v skrinke hygienické vreckovky a svoj čistý hrebeň, po dohode s učiteľkou zubnú kefku v umyvárni.
 Pri prezliekaní a odkladaní vecí do šatníka veďte deti spoločne s učiteľkami k samostatnosti v sebaobsluhe a k poriadkumilovnosti.
 Odovzdávajte dieťa, alebo Vami splnomocnená osoba učiteľke, za dieťa, ktoré rodič necháte samé v šatni, v umyvárni, alebo ktoré
rodič pošle do MŠ samé učiteľka nezodpovedá. Nevstupujte do umyvární, používajte návleky na obuv.
 Za stravu skonzumovanú v MŠ je zodpovedné zariadenie školského stravovania, nosiť jedlá, nápoje, sladkosti a čokoľvek iné je
zakázané.
 Za prinesené hračky z domu MŠ nezodpovedá, vhodnejšie je, ak ich dieťa do MŠ nenosí, hračky typu zbraní sú zakázané. V prípade,
že sa u Vás doma vyskytne hračka zo škôlky, prosíme si ju vrátiť. Nie je nič nezvyklé, ak má dieťa túžbu po tom, čo doma nemá.
 Pri odchode dieťaťa z MŠ počkajte, kým si dieťa uloží hračky, s ktorými sa hralo.
 Zaujímajte sa o dianie v škole, zúčastňujte sa rodičovských združení, akcií, brigád, pomáhajte škole i s drobnosťami, budeme Vám
veľmi vďační.
 V areáloch, budovách je zakázané fajčenie, vodenie psov a v súčasnosti aj zbytočného zdržiavania sa.

ĎAKUJEME!!!

