Prevádzka v materskej škole v školskom roku 2020/2021
začne
2. septembra 2020 schádzaním detí od 7,00 do 8,00 hod.

Čo potrebuje dieťa do škôlky?
- papučky
- pyžamko
- rezervné rúško (umiestniť do skrinky)
- hygienické potreby ( zubná kefka, pasta, hygienické vreckovky 10 ks, toaletný
papier 4 rolky )
- náhradné oblečenie, ktoré bude uložené vo vrecúšku v skrinke: spodnú bielizeň,
tričko, ponožky, pančušky.

Čo by malo dieťa vedieť, aby bolo šikovným škôlkarom?
- vedieť sa zahrať s novými kamarátmi
- pýtať sa na WC
- obliecť a vyzliecť si jednoduché oblečenie
- obuť sa a vyzuť

- poznať svoje veci
- jesť správne s lyžičkou
- napiť sa z pohára
Ak to nebude vedieť, pani učiteľky mu určite pomôžu!

Ako si dieťa ľahšie zvykne na škôlku?
° Porozprávajte mu niečo pekné o škôlke. Čo tam bude robiť.
° Nehrešte ho za „nehody“, ktoré sa mu prihodia.
° Dajte mu pocítiť istotu, že preňho prídete.
° Nerobte za neho veci, ktoré zvládne samo.
° Ráno nebuďte nervózni, nenáhlite sa. Nemá to rado.

Deti v materskej škole nepotrebujú hračky z domu, ktoré ich zbytočne
rozptyľujú, žuvačky a tvrdé cukríky (kvôli bezpečnosti), drahé a cenné veci
( retiazky, prívesky, hodinky....).

POKYNY PRE RODIČOV A SPREVÁDZAJÚCE OSOBY DETÍ
DO MŠ


Zákaz vstupu do triedy všetkým sprevádzajúcim osobám.



V materskej škole sa sprevádzajúce osoby a deti riadia aktuálnymi
opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ založené na princípe ROR – RÚŠKO,
ODSTUP, RUKY.



Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy
vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame
obmedziť na nevyhnutné minimum.



Pri vstupe do budovy použiť dezinfekciu na ruky.



Pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ a po každom prerušení minimálne na tri
dni predložiť vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného
ochorenia, alebo nemá nariadené karanténne opatrenie.



Dieťa odovzdá výhradne zamestnancovi MŠ.



Rešpektovať zákaz nosenia sladkostí, darčekov a hračiek z domu do MŠ.



Bezodkladne informovať učiteľku a riaditeľku školy, že u dieťaťa je
podozrenie alebo potvrdenie ochorenia COVID-19 a karantény.

