Vážení rodičia.
Školský rok 2021/2022 sa začína 2. septembra 2021
Riadna prevádzka v triedach je od 6.30 – 16.30 hod. (vo všetkých
triedach MŠ)

Od 6.30 – 17.00hod sa realizuje dezinfekcia priestorov

Príchod do MŠ je do 8.00 hod. Ţiadame rodičov o rešpektovanie stanoveného
času.
Deti sú zaradené do tried podľa zoznamov (skratka krstného mena
a priezviska),
zavesených na okne pri vstupe do hlavného pavilónu a na
internetovej stránke MŠ (www.msbernolacik.sk) Ak nenájdete svoje dieťa zapísané
na týchto zoznamoch, alebo nerozlúštite skratku,
alebo iných informácií,
kontaktujte vedenie MŠ na č. t. 051/7702951,
alebo riaditeľku na
č.
0948101250 do 31. 8. 2021

Čo Vaše dieťa pri nástupe do MŠ potrebuje.
Povinnosti rodiča:
 Do MŠ rodič prichádza v rúšku, dezinfikuje si ruky pri vstupe do budovy, dodržiava
rozostup 2 metre, v šatni sa môžu zdržiavať maximálne 3 rodičia.
Dieťa do 6 rokov rúško mať nemusí, ale staršie dieťa musí mať rúško
 Ráno pri nástupe do MŠ vyplniť a podpísať tlačivo : Potvrdenie o bezpríznakovosti
(tlačivo si stiahnite zo stránky, alebo ho dostanete od učiteľky v triede, potvrdenie od lekára
nepotrebujete ).
 vypísať novú prihlášku na stravovanie u vedúcej ŠJ na šk. r. 2021/2022





Deti v deň nástupu do MŠ potrebujú:
pevné prezuvky sandále, alebo papučky (nie krokanky !) označené priezviskom dieťaťa
pyžamo označené priezviskom dieťaťa,
hygienické vreckovky aspoň 1 balenie označené menom
vešiačik do skrinky, hrebeň, plastový pohár na pitný režim

2-3ročné deti potrebujú:
 náhradné veci na oblečenie, mokré utierky, deti ktoré nosia plienky aj plienky a krém na
zadoček, hygienické vreckovky
 všetky veci detí musia byť označené menom a priezviskom dieťaťa !!!
 informáciu o ďalších hygienických potrebách a VV materiáli dostanete na triednych aktívoch
6.9.2021
 Schválenie príspevku ZRPŠ, oboznámenie sa s poplatkami a školským poriadkom na rok
2021/2022 sa uskutoční na plenárnej schôdzi dňa 6.9.2021 o 16 tej hodine, prosíme
všetkých rodičov, aby sa na schôdzi zúčastnili.

prosíme mamičky a oteckov, aby prišli so svojimi deťmi do našej materskej školy
s dobrou náladou, dôverou k učiteľkám a s úsmevom na tvári.

