Milí rodičia
Školský rok 2020/2021 sa začína 2.9.2020.
Upozorňujem, že sa mení prevádzka MŠ.........6.00 hod.– 16.30 hod.
Deti prichádzajú do materskej školy do 8.00 hod.
Dieťa potrebuje do MŠ
1. Papuče (nie šľapky)
2. Pyžamo
3. Hrebeň (hlavne dievčatá !, pokiaľ nebude mať, nebudú učesané)
4. Pohár s uškom
5. Hygienické potreby (na polrok)
- vreckovky 1 balenie /10 ks, najmenšie deti 2 balenia /20 ks/
- 4 ks toaletný papier
- 500 ml tekuté mydlo s dávkovačom + 500 ml náhradná náplň
Dôvod: – časté a dôkladné umývanie rúk
6. Náhradné oblečenie vo vrecúšku
/malé a stredné deti/
7. Telocvičný úbor vo vrecku – tričko, tepláky, ponožky /len predškoláci /
Všetky veci prosíme podpísať, označiť
- jednorazové papierové obrúsky, dezinfekciu na ruky a povrchy nám zatiaľ
zabezpečuje zriaďovateľ
Vzájomná komunikácia
Keďže stále máme RÚVZ a MŠVVaŠ usmernenia vzhľadom naepidemiologickú
situáciu, naša vzájomná komunikácia bude prebiehať v novým spôsobom:
- Zákonný zástupca má zakázané pohybovať sa po budove materskej školy
(okrem vestibulu a šatne)
- Dieťa bude preberané a odovzdávané personálom
- Na účely efektívnej komunikácie bude slúžiť
- web školy
- facebooková skupina vlačiková škôlka
- vami poskytnuté telefónne kontakty
- váš mailový kontakt (prosíme vás, aby ste nám ho v skrinke

nechali v prípade nutnosti dištančného vzdelávania, či riešenia problémov.
Môžete ho napísať na jedno z vyhlásení, ktoré budú na podpis v skrinke).
Situácia si vyžaduje, aby sme komunikovali „na diaľku“ .....na dverách v skrinke
máte predpísané potrebné vyhlásenia a súhlasy, bez ktorých nebude možné dieťa
nastúpiť do MŠ. Dôrazne vás prosím, všetky podpísať, niektoré vyžadujú
podpisy oboch rodičov, ak je potrebné, poobede si vezmite domov a ráno
prosíme vrátiť do obalu v skrinke ! Rodičov nových detí prosíme doniesť
kópiu rodného listu a preukazu poistenca (ak nedoniesli pri zápise).Triedna
učiteľka ich vyberie a založí do osobného spisu dieťaťa. Údaje potrebujeme pre
spracovanie RIS (štatistika MŠVVaŠ). Po neprítomnosti dieťaťa dlhšej ako 3 dni
budete mať vždy v obale nové čestné vyhlásenie na podpis.

Pravidlá počas epidemiologickej situácie
-

Do budovy vstupujete v rúšku
Dieťa preberá a odovzdáva len jeden zákonný zástupca
Dodržujte odstupy
Použite dezinfekciu
Deťom je odporúčané merať teplotu
Dieťa príde tiež v rúšku, ktoré odloží do skrinky
Deti prichádzajúce do herne, v čase od 6.00 – 6.30 majú rúško založené
(aj pedagogický zamestnanec)
V šatni sa zdržujete minimálne, pokiaľ vás bude viac, váš vstup do
budovy bude regulovaný...vtedy dodržujte odstupy 2 m
S dieťaťom sa rozlúčte, zbytočne nepredlžujte čas lúčenia (najmä nové,
malé, deti. Prosím pripravte ich včas na vstup do škôlky)
Deti majú zakázané nosiť do materskej školy hračky (v škôlke je naozaj
hračiek dosť 😊, prosím primerane im to vysvetlite a buďte dôslední)
Pred príchodom do triedy si dieťa umyje ruky
V triede rúška deti mať nemusia, pedagógom sú odporúčané, v exteriéri
mať nemusia.

Dôležité preštudovať
Zákonný zástupca dieťaťa svojim podpisom potvrdzuje znalosť školského
poriadku. Je potrebné si ho preštudovať, veľa informácii je dôležitých a isto

uspokojí aj vašu zvedavosť o tom, ako to v materskej škole chodí. Je záväzný
pre všetkých = rodičov, deti aj všetkých zamestnancov.
Prehľad poplatkov
Vzhľadom na situáciu sa poplatky materskej škole budú vyberať jednorazovo
(už nič od vás za celý rok nebudeme pýtať). Prosím, aby ste si sumu nachystali,
8.9.2020 bude plenárne združenie s voľbou členov do Rady školy a následne
triedne schôdze, kde bude možnosť poplatky uhradiť. Ďalší termín bude
v poobedných hodinách, najlepšie počas pobytu von, termín upresnia triedne
učiteľky.
Výber poplatkov – 86 € /rok
1,5€ poistné (dobrovoľné, poistenie stratených vecí do sumy 200 €)
10 € fond ZRŠ ( platí sa z neho: 4 € mikulášsky balíček, darček na rozlúčku
s predškolákmi, malé darčeky, sladkosti – MDD, školská olympiáda,
karneval, cestovné do školy v prírode, na plavecký výcvik
predškolákov)
2 € členské OZ Vláčik (hradí sa: notárska zápisnica, poplatky banke k účtu)
11 €Včielka - detský časopis
2,5 € pracovné zošity 2 ks
15 € triedny fond – detské divadelné predstavenia počas šk. roka, návšteva
knižnice, múzea...,
14 € pranie posteľnej bielizne (momentálne nariadené pranie 1x týždenne,
jedno pranie 0,70 €)
30 € príspevok na výchovno-vzdelávaciu činnosť /rok (kúpa hračiek,
výtvarného, technického materiálu a čohokoľvek na skvalitnenie
podmienok na výchovu a vzdelávanie v interiéri a exteriéri MŠ)
Deťom 2 ročným (5.tr.) sa odráta suma 13,5 € (detský časopis a pracovné zošity
potrebovať nebudú).....konečná suma 72,5 €/rok
Poplatky prosím uzavrieť do 30.9.2020, už v priebehu septembra musíme
uhrádzať faktúry za Včielku, pracovné zošity, poistné, posteľnú bielizeň. Všetky
úhrady idú v jednej Fa pre všetky deti. V rodine, kde je viac detí najneskôr do
30.10.2020, naraz na príjmový lístok s pečiatkou OZ Vláčik.
OZ Vláčik má právnu formu, v účtovníctve je evidovaná každá položka. Je
transparentné,1 x ročne kontrolované na zasadnutí triednych dôverníkov ZRŠ. Je
uložené v riaditeľni, kedykoľvek je možné doň nahliadnuť.

