OZNAM
MŠ NESLUŠA
Vážení rodičia,
od 1.6.2020 sa obnovuje prevádzka materskej školy a z tohto dôvodu
zisťujeme Váš záujem o nástup Vašich detí do materskej školy.
Prosíme, aby ste vyjadrili svoj záujem, ale aj nezáujem do pondelka
t.j. 25.5.2020 do 9:00 hod. Žiadame o dodržanie termínu.
Po uvedenom termíne už nebude možné deti prihlásiť !!!

AKO NAHLÁSIŤ DIEŤA?
Záujem/ nezáujem o nástup dieťaťa je potrebné nahlásiť na
emailovú adresu materskej školy: msneslusa@gmail.com

ČO MÁ EMAIL OBSAHOVAŤ?
Meno a priezvisko dieťaťa:
Obaja rodičia zamestnaní: áno/nie
Aspoň jeden rodič nezamestnaný: áno/nie
Aspoň jeden rodič na materskej dovolenke/ rodičovskej dovolenke: áno/nie

ČO ROBIŤ AK NEMÁM
INTERNET ALEBO MAIL?
V prípade, že nemáte internet, ani založenú emailovú adresu je
potrebné kontaktovať p. zástupkyňu Bc. Zuzanu Mrvečkovú na
t.č. 0904 797 844 a nahlásiť potrebné informácie telefonicky.

AKÉ SÚ PODMIENKY PRIJATIA?
Prijímame

v

prvom

rade

predškolákov,

deti

rodičov

záchranných zložiek, deti zamestnancov škôl, deti rodičov
zamestnaných v školstve, deti zo sociálne znevýhodnených
rodín a deti zamestnaných rodičov. (max. kapacita MŠ je za
súčasných podmienok 45 detí !!!)

NEVIEŠ SA ROZHODNÚŤ?
Rodičia majú právo sa rozhodnúť neprihlásiť svoje dieťa na
predprimárne
zdravie.Kritériá

vzdelávanie,
sme

ak

stanovili

majú
na

obavy

základe

o

jeho

odporúčania

ministerstva školstva a s ohľadom na kapacitu materskej školy
a

materiálne,

personálne

a

priestorové

zabezpečenie

prevádzky. Do triedy prijímame max 15 detí. Prosíme rodičov
o zváženie nástupu dieťaťa do MŠ, ak žijú v spoločnej
domácnosti s rizikovými skupinami:
tehotné ženy
osoby staršie ako 60 rokov
osoby s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou
imunitou
"pendleri".

AKO TO BUDE V MŠ PREBIEHAŤ?
Priestory v materskej škole aj v jedálni budú vydezinfikované,
vyčistené a pripravené na výchovno- vzdelávací proces a
stravovanie. Deti absolvujú ranný filter. Budú dodržiavané
všetky hygienické predpisy. Podrobné organizačné pokyny
zverejníme na web stránke obce Nesluša a web stránke MŠ
neskôr, podľa počtu prihlásených detí. Ďalšie info vo videu:
https://www.facebook.com/minedu.sk/videos/29994037868
07144/?v=2999403786807144

UPOZORNENIE !!!

Prevádzka MŠ bude v čase výnimočnej situácie
otvorená od 7: 00 do 16:00 hod.

O prijatí resp. neprijatí Vášho dieťaťa a ďalších
bezpečnostných, či organizačných pokynoch Vás
budeme včas informovať.

RIADITEĽSTVO MŠ NESLUŠA

