Školský rok 2020/2021
Prevádzka materskej školy je od 6.30 - 16.30 hod. Nástup detí do MŠ je 02.09.2020
do 8.00 hod. podľa zoznamu na dverách v jednotlivých triedach. Zberná trieda
/v čase od 6.30 - 7.00 hod. a 16.00 - 16.30 hod./ sa do odvolania ruší.
Žiadame rodičov, aby dodržiavali nasledovné pokyny:
Zákonný zástupca - dodržiava pokyny riaditeľa MŠ, ktoré upravujú podmienky
konkrétnej materskej školy na obdobie šk. roku 2020/2021.
- Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní
dieťaťa do MŠ, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore a pri odvádzaní dieťaťa
z MŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
- Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi MŠ, ktorý mu odmeria telesnú teplotu.
- Predkladá pri prvom nástupe dieťa do MŠ čestné vyhlásenie (príloha č. 3) alebo po
každom prerušení dochádzky dieťa do MŠ v trvaní viac ako 3 dni predkladá písomné
vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá
nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 4). Čestné vyhlásenie (príloha č.3) bude
pre rodičov na vypísanie v šatni, alebo si ho môžete stiahnuť z našej web stránky.
- Rešpektuje pravidlá nenosenia hračiek alebo iných pomôcok z domáceho
prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom MŠ.
- V prípade, že u dieťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19,
bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola
dieťaťu nariadená detským lekárom alebo príslušným regionálnym hygienikom. Za
týchto podmienok je dieťa zo školy dočasne vylúčené.
Informácie pre rodičov:
1.Dieťa si do MŠ donesie prezúvky, pyžamo, uterák (bude uložený na značke v
šatni), náhradné oblečenie.
2. Od septembra 2020 sa mení spôsob platby mesačného príspevku rodiča za pobyt
dieťaťa v MŠ a to platbou na účet. Číslo účtu a var. symbol dostane každý rodič
osobne v MŠ. Poplatok sa platí vždy do 10-tého v mesiaci (zákon 245/2008 Zákon o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 28
ods 4.)
Výška poplatku je určená VZN č.4/2017, dodatok 2 k všeobecne záväznému
nariadeniu o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach.
Mesačný príspevok: od 2-3 rokov veku dieťaťa 40,00 €
od 3-5 rokov veku dieťaťa 18,00 €

Pre rodiny so štyrmi a viac deťmi vo veku od 3 po dovŕšení 15 rokov sa tieto príspevky
znižujú o 50 %. Riaditeľ rozhodne o znížení na základe predloženej žiadosti zákonným
zástupcom.
Podľa zákona zákon 245/2008 Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov § 28 ods 6.)
Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

