Materská škola Čerín, Čerín 57, 974 01 Banská Bystrica

Vážení rodičia!
Pred začiatkom nového školského roku 2019/2020 Vás chceme oboznámiť s nasledovnými
informáciami, ktoré sa týkajú dochádzky Vášho dieťaťa do Materskej školy Čerín.
Začiatok školského roka 2019/2020:
Prevádzka Materskej školy Čerín :
Príchod detí do MŠ:
Odchod detí domov z MŠ :

02. 09. 2019
od 6:30 hod. do 16:30 hod.

najneskôr do 8:00 hod., kedy sa zamyká hlavný vchod.
od 15:15 hod. do 16:30 hod.

Riaditeľka MŠ:

Mgr. Dana Rybárová

Triedna učiteľka:

Mgr. Marta Ostrolucká

Vedúca školskej jedálne:

Soňa Balková (MŠ Čerín – utorky a štvrtky)

Zoznam vecí, ktoré vaše dieťa potrebuje do materskej školy:
Oblečenie, obuv, veci na popoludňajší
Hygienické potreby na celý školský rok
odpočinok:
Papučky,
pyžamko, uterák s uškom na
Hrnček s uškom na pitný režim
zavesenie,
1 krabička čaju
detské obliečky na postieľku
1 fľaša sirupu
s rozmermi podobnými ako do
1 ks mydlo
detskej postieľky doma (na vankúš
1 ks zubná kefka
a na perinku) + plachta najlepšia
1 ks pohárik na kefku,
s gumičkou
Detská zubná pasta – 1ks
vankúšik pod hlavu na spanie (kto má
6 kotúčov toaletného papiera,
záujem môže dieťaťu priniesť vankúš
Papierové servítky štvorcové
s paplónikom z postieľky), kto nemá
(desiatové) 1balenie
možnosť oblečieme do obliečky na
Hygienické vreckovky 100 ks
paplón erárnu deku,
náhradné oblečenie do skrinky –
spodná bielizeň, ponožky, tričko,
tepláky uložiť v taške.
Gumáky (cez týždeň si ich môžete
nechávať vo vstupnej chodbe MŠ na
schodíku
Každé dieťa má svoju skrinku so značkou a menom.
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Rodičia majú možnosť uhrádzať stravné a poplatok za prevádzku MŠ:
- prostredníctvom Internet Bankingu, (IB)
- v hotovosti u pani vedúcej v kancelárii / alebo na Obecnom úrade v Čeríne u pani Kvakovej
- poštovou poukážkou
Doklad - ústrižok o zaplatení je potrebné priniesť osobne - učiteľke, alebo vložiť do
plastového obalu v skrinke dieťaťa, prípadne poslať výpis z IB na emailovú adresu: za
prevádzku MŠ – mscerin57@gmail.com
Za stravu – sj.cerin@gmail.com
Finančná norma na stravovanie v MŠ Čerín je :

Desiata: 0, 35
Obed:

0,80

na jeden deň
+ 0, 10 réžia = 1, 44€

Olovrant: 0,29
Deti 5 – 6 ročné (predškoláci) stravné a prevádzkové náklady neuhrádzajú.
Deti, ktoré nebudú mať uhradené poplatky do 10. dňa v príslušnom mesiaci sa nemôžu
stravovať, nemôžu navštevovať MŠ!
Odhlasovanie detí zo stravy je deň vopred, najneskôr však do 8:00 hod. v príslušnom dni.
telefonicky – pevná linka do MŠ : 41 922 13
Neskorší príchod dieťaťa do MŠ (z dôvodu návštevy lekára, logopédie, rehabilitácie a pod.)
oznámte prosím vopred službukonajúcej učiteľke alebo telefonicky.
Rodičia z hygienických dôvodov nesmú bezdôvodne vstupovať do umyvárky, WC, ani
pohybovať sa voľne po triede ( v prípade nutnosti upovedomia niektorého zamestnanca
o potrebe použitia školského WC).
Prevzatie dieťaťa môže učiteľka odmietnuť ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je
vhodný na pobyt v MŠ, (ak má dieťa žlto-zelené soplíky, teplotu, kašle, je malátne
a necíti sa dobre, má hnačku, zvracia, a pod.)
Zhoršený zdravotný stav službukonajúca učiteľka zapisuje denne do zošita „ Ranný
filter“, v prípade nutnosti volá rodiča, aby si čo v najkratšom možnom čase prišiel po
dieťa do MŠ.
Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy inou osobou, prípadne starším
súrodencom musí rodič túto osobu písomne splnomocniť.
Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole (tzv.
poplatok za prevádzku) je určená všeobecno-záväzným nariadením Obce Čerín VZN
Podávanie liekov v materskej škole je prísne zakázané!
Plastová obálka na skrinke v šatni detí slúži na akékoľvek odkazy, písomné oznamy
na vzájomnú komunikáciu medzi rodičmi , učiteľkami a vedúcou ŠJ.
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Nakoľko si myslíme, že v našej materskej škole máme dosť hračiek, stavebníc
a didaktických materiálov pre hru i učenie sa, nie je potrebné , aby deti bezdôvodne
prinášali hračky z domu.

Keďže máme deti všetkých vekových skupín, je
prípustné, že hračky si môžu priniesť najmladšie
deti, ktoré si zvykajú na nové prostredie.
S deťmi sme sa spoločne dohodli na pravidle, ktoré
Hovorí, že hračky, CD, DVD s rozprávkou , knihu
či iný predmet, ktorý chcú kamarátom ukázať, si
môžu priniesť len v P I A T O K .
Ďakujeme za pochopenie

Tešíme sa na našu vzájomnú spoluprácu a jednotné výchovné pôsobenie na deti.

Pedagogický kolektív MŠ Čerín

