PREDBEŽNÝ ZÁUJEM O ZÁVÄZNÉ UMIESTNENIE DIEŤAŤA DO
MATERSKEJ ŠKOLY

Milí rodičia,

Na základe spoločnej dohody so zriaďovateľom plánujeme otvoriť našu MŠ od 1.6.2020.
Vzhľadom na znížené počty detí v triedach a znížený počet zamestnancov v súlade s
aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, zisťujeme predbežný záujem
o umiestnenie Vášho dieťaťa (detí) v MŠ. Prevádzková doba MŠ bude skrátená: 7,0016,00hod.
Meno dieťaťa:
1.6.2020 – 30.6.2020

záujem – nezáujem

1.7.2020 – 14.8.2020

záujem – nezáujem

V prípade vyššieho počtu záujemcov (povolený počet detí v MŠ) budeme pri výbere
postupovať podľa kritérií daných zriaďovateľom.
Zároveň Vás žiadame o tieto informácie - POVINNÉ
Povolanie oboch zákonných zástupcov:
Matka:
Otec:
Povinná fyzická prítomnosť v zamestnaní:
Matka: áno – nie
Otec: áno – nie
Homeoffice:
Matka: áno – nie
Otec: áno – nie

V Bratislave, dňa:

K prevádzke a podmienkam:

Podpis:

1. MŠ bude otvorená od 7.00 do 16.00 hod. Deti budú v triede, kde budú zadelené.
Stravovanie bude po skupinách a bude sa im podávať jedlo na desiatu, obed a olovrant. Deti
budú popoludní oddychovať na ležadlách.
2. Prihlásené dieťa bude automaticky zahlásené každý deň na stravu podľa dní vypísaných na
prihláške. V prípade, že dieťa nepríde do MŠ, musí ho rodič do 8,00 hod. telefonicky alebo
osobne odhlásiť, inak sa mu započíta stravná jednotka
3. Deti si nemôžu nosiť z domu hračky, knihy a iné predmety. Potrebujú mať oblečenie,
náhradné oblečenie, prezuvky, pyžamo, rúško a v skrinke aj náhradné rúško.
4. Pri príchode do MŠ zamestnankyňa dieťaťu zmeria teplotu a ranný filter. Rodič pri prvom
vstupe do MŠ vyplní tlačivo "VYHLÁSENIE" a opakovane každé ráno "PREHLÁSENIE" o
zdravotnom stave dieťaťa.
5. Dieťa môžu do MŠ vodiť a pre neho chodiť len členovia domácnosti. Súrodenec nad 10
rokov.
6. Deti v triede, v jedálni a na školskom dvore nemusia nosiť rúška. Učiteľka v triede rúško
mať nemusí.
7. Pri vstupe do budovy si dieťa aj rodič dezinfikujú ruky, musia mať v interiéri rúška,
nezdržujú sa zbytočne v šatni, dodržujú odstup od iných detí a rodičov.
8. Dezinfekcia priestorov, hračiek a predmetov bude prebiehať podľa pokynov hygienikov a
postup bude rozpracovaný v dodatku školského poriadku a školská kuchyňa v prevádzkovom
poriadku.
9. Deti si budú často a dôkladne umývať ruky mydlom a teplou vodou. Budeme sa snažiť
vytvárať im skupinové aktivity a viesť ich k tomu, aby sa telesne nekontaktovali. V prípade,
že počasie bude priaznivé, budú deti vonku.
10.V jedálni budú sedieť traja pri stole a obsluhovať ich budú p. kuchárky.

