LIST RODIČOM
Milí rodičia!
Dovoľujem si dať Vám do pozornosti tento informačný list. Jeho úlohou je
pomôcť Vám ale aj nám. Predovšetkým však nášmu škôlkárovi, Vášmu dieťaťu.
Obvykle je ťažké nájsť dostatok času na vysedávanie a počúvanie dobre
mienených rád od učiteliek Vašich detí a nám učiteľkám zas nevyhovujú
rozhovory o Vašich maličkých medzi dverami.
Rada by som teda touto cestou pomohla preklenúť Vašim deťom, Vám aj nám
toto náročné obdobie.

•

•

•

MŠ sa otvára o 7 00 a zatvára o 1600 hod. Privádzajte ma sem včas, najneskôr do
800 hod. Keď to bude potrebné (náhodou zaspíme, pôjdem na vyšetrenie), nezabudnite to
oznámiť do 800 hod. mojim pani učiteľkám, aby ma s kamarátmi čakali:
p. učiteľky KATKA A JANKA

V šatni mám svoju skrinku na uloženie osobných vecí a prezuviek – nevyhovujúce sú pre
mňa šlapky, lebo nie sú bezpečné.

•

Občas sa stane, že do materskej školy si budem chcieť vziať niečo nevhodné (sladkosti,
peniaze, maminkin rúž, lak na nechty, drahé hračky a pod.), ktoré môžu mne alebo mojim
kamarátom ublížiť. Vtedy rešpektujte rady a odporučenia mojej pani učiteľky.

•

Ak som pre chorobu nenavštevoval MŠ, odovzdajte mojej pani učiteľke potvrdenie lekára
o tom, že som už zdravý/á.

•

Medzi kamarátov ma vždy privádzajte len zdravého a čistého, aby som neohrozil
ich zdravie (aj vodavý biely soplík môže niekomu ublížiť , radšej ma nechajte pár
dní doma na pozorovaní a keď ma choroba neprejde , zoberte ma k lekárovi).
Pravidelne mi kontrolujte vlasy, obliekajte ma primerane ročnému obdobiu a počasiu (lepšie
sa budem cítiť vo voľnejšom športovom oblečení, pretože veľa času trávim hrami a pobytom
vonku). Ak sa mi stáva, že sa ešte pocikám, pripravte mi do skrinky náhradné oblečenie.

•

Každý mesiac vám z materskej školy prinesiem poštovú poukážku na úhradu stravného a ak
ešte nie som predškolák, aj na úhradu pobytu v materskej škole. Dbajte, prosím, na to, aby
ste šeky a poplatok za MŠ (najneskôr do 15. v mesiaci).

•

V šatni je aj nástenka, ktorá slúži na dôležité oznamy!!! Venujte im, prosím,
pozornosť, aby ste vedeli, kedy budeme mať, divadlo , kedy je materská škola
zatvorená a pod. Ak niekedy bude potrebné priniesť do materskej školy peniaze,
vložte presnú sumu do obálky s menom a odovzdajte mojej pani učiteľke.

•

Niekedy sa môže stať, že sa budete chcieť s pani učiteľkami porozprávať o tom, ako sa mi
v kolektíve darí, čo všetko zvládnem, aký som ku kamarátom a pod. Dohodnite si s nimi
stretnutie a nikdy nezačínajte takýto rozhovor v prítomnosti iných ľudí, detí
a najmä mňa.
Na Rodičovské združenia chodievajte pravidelne a tam sa dozviete všetky
potrebné informácie!!!

•

Ak v niektorý deň do MŠ neprídem, nezabudnite ma odhlásiť zo stravy najlepšie deň vopred
(osobne, telefonicky) najneskôr však do 08.00 hod. v deň plánovanej neprítomnosti v
MŠ na tel.č.: 036/7789303.PROSÍME VÁS NEVOLAJTE P.UČITEĽKÁM ANI
PRACOVNÍČKAM MŠ NA SÚKROMNÉ ČÍSLA (nemusia byť práve v tom čase v MŠ
PRÍTOMNÉ) Do MŠ mi nenoste stravu, pripravenú doma, mimo stravovacieho zariadenia –
v prípade jubileí a osláv detí (hlavne epidemiologicky rizikové požívatiny ako cukrárske
výrobky (koláčiky, torty a i.).

•

MŠ sa z dôvodu bezpečnosti o 800 zamyká, preto keď ma prídete prevziať ,použite zvonček pri
vchodových dverách .Pani učiteľka alebo pani školníčka Vám otvorí dvere. Vojdite do šatne
a počkajte na mňa.

Pani učiteľky Katka a Janka

KONTAKT

