OZNAM
Školský rok 2022/23 sa v Materskej škole Suvorovova 20, Žilina začína 2.9.2022 t.j. v
piatok.
Ak dieťa nastúpi až 5.9. 2022/23 kedy oficiálne začína školský rok v ZŠ, je potrebné
odhlásiť dieťa zo stravy u vedúcej školskej jedálne na tel. čísle : 041/72 447 40
Informácie pre zákonných zástupcov dieťaťa
Príchod dieťaťa do MŠ je od 6:30 – 8:00hod.
-

v čase od 6:30 – 7:00 sa deti schádzajú v triede č.1
od 7:00 – 8:00 deti prichádzajú do svojich tried
po 8:00 sa budova MŠ zamyká.

Neskorší príchod je potrebné vopred hlásiť p. učiteľke na triede.
Vyzdvihnutie dieťaťa z MŠ
Zákonný zástupca si môže vyzdvihnúť dieťa z MŠ v čase od 14:30 – 16:30
-

v čase od 14: 30-16:00 vo svojej triede
od 16: 00 – 16:30 v zbernej triede
po 16:30 sa budova MŠ zamyká. Rodič je povinný do 16:30 opustiť budovu MŠ.

V prípade potreby skoršieho vyzdvihnutia dieťaťa z MŠ, je potrebné dohodnúť si čas
s triednou p. učiteľkou.
Zoznam detí sa nachádza na centrálne nástenke pri vchode do MŠ.
Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ :
1. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti – zákonný zástupca je povinný po každom
prerušení dochádzky dieťaťa pri absencii viac ako 7 po sebe idúcich vyučovacích
dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) predložiť tlačivo p. učiteľke (rozhodnutia
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s účinnosťou od
1.9.2022, týkajúce sa Covid 19 situácie). Tlačivo sa nachádza na triede a webovej
stránke MŠ.
2. Plnomocenstvo – na prebratie dieťaťa z materskej školy v školskom roku 2022/23.
Tlačivo sa nachádza na triede a webovej stránke MŠ.
3. Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa o bezinfekčnosti – tlačivo sa nachádza na
triede a webovej stránke MŠ.
Čo si dieťa potrebuje doniesť do MŠ:





Prezuvky – pevná obuv – podpísať (nálepkou označiť aby si ich dieťa poznalo).
Náhradné oblečenie – podpísať (v taške vložiť do skrinky).
Pyžamo – podpísať.
Hrebeň – dievčatá , podpísať a zavesiť na šnúrku.

 Sklenený, porcelánový pohár s obrázkom (nie umelohmotný)– na zabezpečenie
pitného režimu (podpísať).
Ďalšie informácie ohľadne platby školného a stravy nájdete na web stránke MŠ
www.mshliny8.sk

V prípadne ďalších otázok sa informujte u triednej p. učiteľky alebo v riaditeľni MŠ.

Prajeme Vám úspešný vstup do nového školského roka 2022/23
Emília Chovancová – riad. MŠ

