Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023
Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční dňa 05. 09. 2020 (v pondelok)
podľa nasledujúceho programu:


prevádzka MŠ bude od 6:30 -16:00 hod.



príchod deti v prvý školský deň do 7:45 hod.



8:30 hod. - svätá omša, zúčastníme sa s deťmi 2.- 3. Triedy.



po skončení sv. omše budú prebiehať aktivity v triedach

Dôležité informácie pre rodičov: V prvý deň nástupu do MŠ odovzdáte vytlačené a vypísané
dokumenty ktoré sú aktualizované na stránke ZŠ s MŠ Jozefa Ligoša:


Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa z materskej školy



Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti



Súhlas so spracúvaním osobných údajov dieťa



Čestné vyhlásenie pre zber údajov podľa zákona 325/2012 Z. z., ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 597/2003 o financovaní školských zariadení

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred, najneskôr do 7.00
hod ráno v deň neprítomnosti. Ak sa tak nestane, uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa
obvykle odoberá.
Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť
dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní
(víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 7 (dieťa s
PPV) po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí (dieťa s PPV) predložiť
„Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o
prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).
Rodičia detí s nepovinným predprimárnym vzdelávaním „Potvrdenie od lekára“
nepredkladajú. Potvrdenie od lekára môže byť škole alebo rodičovi zaslané aj e-mailom;
pokiaľ lekár nevie potvrdenie zaslať e-mailom, môže lekár o ňom školu informovať
telefonicky. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa je rodič povinný odovzdať po
každom ďalšom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov).

Deti potrebujú do MŠ:


prezúvky



hygienické vreckovky



náhradné oblečenie ( tričko,spodné prádlo...)



pyžamo



hrebeň (dievčatá)



cvičky na cvičenie

Všetkým prajeme úspešný nový školský rok 2022/2023!
S pozdravom Mgr. Oklapková Monika, riad. školy

