
 
- príchod detí do 7:50 hodiny , o 8:00 hod. zamykanie budovy! 

- vstup do vnútorných priestorov len v návlekoch! 

- vstup do tried z hygienických dôvodov zakázaný! 

- nevstupujete do priestorov MŠ (šatne) s kočíkmi  

- preberanie detí z MŠ v čase od 14:30 hod. 

- po vyzdvihnutí detí z MŠ prosíme opustiť areál MŠ ! 

- koniec prevádzky je o 16:00 hod., prosíme prísť včas po deti (15:50)! 

- ak sú deti poobede po 14:30 hod. vonku, budova bude uzamknutá  

 a deti majú všetky veci so sebou vonku  

- odhlasovanie detí z MŠ od 6:00 hod. -  do 08:00 hod., od 12:00 do14:00 hod.  

 na tel. č. 0903 214 896, 0903 214 678 

- konzultačné hodiny po telefonickom dohovore s pani učiteľkami na uvedených tel. číslach 

- konzultačné hodiny riaditeľ MŠ pondelok od 8:00 – do 9:00 hod., zást. riaditeľa pre MŠ 

v stredu od 10:15 – do 11:15 hod. 

- nedávajte deťom do MŠ cenné veci, hračky typu zbraní (MŠ nenesie zodpovednosť za ich 

 stratu, prípadné poškodenie) 

- nevoďte do MŠ choré deti, môžu ohroziť zdravie ostatných detí 

- po chorobe prinesiete do MŠ potvrdenie od lekára alebo podpíšete vyhlásenie  

 o bezinfekčnosti 

- včas uhrádzajte poplatky za stravu a mesačný príspevok na čiastočné výdavky MŠ 

- v MŠ dochádza k zámenám oblečenia, podpíšte si ho 

- deťom vložte vo vrecku do skriniek náhradné oblečenie a spodnú bielizeň 

- obliekajte deti pohodlne, aby sa cítili dobre, opasky a traky deti obmedzujú v pohybe, 

 spôsobujú deťom problémy pri obliekaní a vyzliekaní 

- deti obliekajte primerane k počasiu 

- veďte dieťa k samostatnosti v sebaobsluhe a k poriadkumilovnosti, k sebaobslužným, 

 hygienickým a stolovacím návykom primeraných jeho veku 

- za stravu skonzumovanú v MŠ je zodpovedné zariadenie školského stravovania, nosiť jedlá, 

 nápoje, sladkosti a čokoľvek iné je ZAKÁZANÉ 

- odovzdávajte dieťa učiteľke, za dieťa, ktoré necháte samé v šatni, v umyvárni, alebo ktoré 

 rodič pošle samé do MŠ učiteľka NEZODPOVEDÁ 


