Informácie z rodičovského združenia MŠ Cyprichova 74 - september 2020
Program:
1. Oboznámenie sa s kolektívom zamestnancov MŠ
2. Zameranie MŠ
3. Oboznámenie sa so Školským poriadkom
4. Predstavenie a odsúhlasenie výboru ZRŠ
5. Informácie o voľbách do Rady školy
6. Odsúhlasenie príspevku rodičov na účet RZ
7. Rôzne
 Bod 1: predstavenie učiteľského kolektívu a nepedagogických zamestnancov MŠ:
trieda Lienky: p. uč. Lucia Blažeková (zástupkyňa riaditeľky), p. uč. Ivona Gálová
(riaditeľka MŠ)
Trieda Včielky: p. uč. Natália Antonínová, p. uč. Helena Migrová
Trieda Motýliky: p. uč. Daniela Pisarčíková, p. uč. Zita Šípková
Trieda Chrobáčiky: p. uč. Renáta Hrašková, p. uč. Martina Štefulová
Vedúca školského stravovania: Alena Kordevová (veducasjcyprichova@gmail.com –
otázky ohľadne platieb, preplatkov, nedoplatkov)
P. kuchárky: Katarína Slezová, Ingrid Vorelová
P. upratovačky: Lucia Zavagyelová, Gabriela Mokrá, Anežka Csenteová
Správca kotolne: p. Stanislav Becáni
Bod 2: Materská škola je štvortriedna s výchovným jazykom slovenským, poskytuje
celodennú výchovu a predprimárne vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho
programu deťom od dvoch do šesť rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou.
Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej,
intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára
predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade
s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Predprimárne vzdelávanie zabezpečuje
materská škola prostredníctvom Školského vzdelávacieho programu „ Cesta za poznaním“
(viď www.mscyprichova.sk) , ktorým sa riadi v MŠ vzdelávanie detí v školskom roku
2020/2021, ktorý vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy,
schválený Ministerstvom školstva SR v roku dňa 6. 7. 2016.

 Bod 3: žiadam zákonných zástupcov, aby sa oboznámili so školským poriadkom (v
prílohe emailu aj na web stránke školy), konkrétne upozorňujem na nasledovné body:
- práva a povinnosti detí
- práva a povinnosti zákonného zástupcu – upozorňujeme zákonných zástupcov ,
že sú deťom v MŠ zakázané akékoľvek mobilné zariadenia
- prevádzková doba MŠ je od 2.9. až do odvolania od 6:45 – 16:45,
prerušenie prevádzky počas letných prázdnin – MŠ bude otvorená podľa
harmonogramu, ktorý bude vyvesený na hlavnej nástenke
- zápis a prijatie detí do MŠ
- dochádzka detí do MŠ – deti treba privádzať do 8:00 (potom až o 9:00 hod.), do
tejto hodiny je možné dieťa odhlásiť zo stravy na tel. č. 02/44886528.
Na dané telefónne číslo hlásiť tiež infekčné ochorenia (vši, chrípka, ovčie
kiahne...) ihneď po ich diagnostikovaní.
- poplatky za školné a stravné – školné je 24,52 € za mesiac (predškoláci ho
neuhrádzajú) a platí sa do 10. dňa v danom mesiaci;
celodenné stravné je 36,80 € za mesiac (poldenné je 31,60 € za mesiac),
predškoláci platia 12,80 € za mesiac (platí do 31.12.2020, od januára 2021 platia
plnú sumu = 36,80 €) a platí sa do 25. dňa - mesiac vopred.

ŠKOLNÉ a STRAVNÉ sa uhrádza každé
-

-

-

-

na iný účet!!!!

Informácie ste dostali od p. učiteliek.
ak je neprítomnosť dieťaťa pre zdravotné dôvody (lekárske potvrdenie), rodinné
dôvody dlhšia ako 30 dní, za daný mesiac sa školné vráti alebo presunie na
nasledujúci mesiac na žiadosť zákonného zástupcu (tlačivá sú na web stránke
školy)
prevádzka tried – momentálne sa deti schádzajú vo svojich triedach od 6.45 do
8.00 hod a rozchádzajú od 15.00 do 16.45 hod. podľa počasia na dvore : vpravo –
Chrobáčiky a Motýliky, vľavo – Včielky a Lienky alebo vo svojich triedach,
deti s poldennou dochádzkou si je možné vyzdvihnúť medzi 12:15 – 12:30
( mimoriadne príchody a odchody je potrebné dohodnúť s p. učiteľkami v triede
alebo telefonicky na t.č. 02/44886528). Rodič dieťa odovzdáva osobne pani
učiteľke, neposiela ho samé. Pri vyzdvihovaní nahlási odchod pani učiteľke a do
10 min opúšťa areál MŠ.
organizácia v šatni – o poriadok v skrinke sa starajú rodičia. Do skrinky sa nedáva
žiadne jedlo, sladkosti, žuvačky. Všetky veci dieťaťa sú označené jeho menom.
organizácia v jedálni – desiata: 8:20 Slniečka a Motýliky; 8:40 Včielky a Lienky
obed: 11:10 Slniečka a Motýliky; 11:40 Včielky a Lienky
olovrant: 14:10 Včielky a Lienky; 14:35 Slniečka a Motýliky
pri potravinových alergiách a diétach treba písomný doklad od lekára špecialistu
starostlivosť o hygienu, bezpečnosť a zdravie detí – momentálne zubné kefky
nepoužívame!!! Je potrebná uzavretá obuv. Lieky sa v MŠ deťom nepodávajú!!!

 Bod 4: predstavenie a odsúhlasenie výboru ZRŠ:
predseda – pán Puliš – konateľ RZ
Včielky – pán Albert
Motýliky - pani Bušová ( nový člen)
Lienky – pani Voleková (pokladníčka)
Chrobáčiky – pán Kuterka
Žiadam zákonných zástupcov, aby v spätnom emaily vyjadrili súhlas alebo
nesúhlas s členmi výboru Rodičovského združenia pri MŠ Cyprichova – ďakujem

 Bod 5: chcela by som Vás informovať o voľbách do Rady školy, nakoľko v novembri
končí funkčné obdobie terajšej Rady školy. O kandidátoch a spôsobe volieb Vás
budeme informovať.
 Bod 6: odsúhlasenie príspevku rodičov na účet RZ – navrhujem, aby za predškolákov
bol príspevok 11,- € mesačne, za ostatné deti 9,- € mesačne
-

žiadam zákonných zástupcov, aby v spätnom maily vyjadrili súhlas alebo
nesúhlas s výškou príspevku - ďakujem.
Príspevky využijeme na rôzne školské akcie, divadlá, pomôcky, hračky a úpravu
školského dvora.

 Bod 7: rôzne:

-

 informovanie o poistení:
úrazové poistenie je povinné, poskytuje ho Generali Poisťovňa, a.s., výška
poplatku je 1,64 € za dieťa na rok (suma sa uhradí z príspevkov ZRŠ)

 - zber papiera v septembri – termín spresníme
 - v MŠ máme projekty: mlieko pre školu a školské ovocie – deti dostávajú
mlieko a ovocie, zeleninu na viac k bežnému stravovaniu
 Krúžky – ak to epidemiologická situácia dovolí budú prebiehať od októbra –
termín spresníme
Od 16.9.2020 budú na hlavnej nástenke pod schodmi vyvesené prihlasovacie
hárky na tieto krúžky:
Tanečný krúžok: môžu sa prihlásiť deti zo všetkých tried
-

UTOROK: I. skupina od 14.30 do 15.15 hod. = deti z triedy Lienky a Včielky

II. skupina od 15.20 do 15.50 hod. = deti z triedy Motýliky a
Chrobáčiky
Na ostatné krúžky sa prihlasujú iba deti z tried Včielky a Lienky – pri väčšom počte
záujemcov sa uprednostňujú prihlásení predškoláci!!!!
LEGO robotík:
ŠTVRTOK: I. skupina od 14.30 do 15.15 hod
II. skupina od 15.30 do 16.15 hod.
Anglický jazyk:
PONDELOK a STREDA párny týždeň: I. sk. od 14.00 do 14.30 hod.
II. sk. od 14.30 do 15.00 hod.
PONDELOK a STREDA nepárny týždeň: I. sk. od 15.45 do 16.15 hod.
II. sk. od 16.15 do 16.30 hod.
Keramický krúžok:
UTOROK: I skupina od 14.00 do 14.40 hod
II. skupina od 14.45 do 15.30 hod
Dieťa môžete prihlásiť na maximálne dva krúžky, v jednom dni môže mať len jeden
krúžok!!!
 Prosíme rodičov, aby dávali deťom ruksaky, tašky, kde si dajú veci (mikiny,
vetrovky, pyžamo...), keď ideme poobede von.

