Dochádzka detí
Prevádzka školy sa začína o 7,00 hod. a končí o 16,00 hod.
Spôsob dochádzky a spôsob stravovania dieťaťa dohodne rodič s riaditeľom alebo
triednym učiteľom materskej školy. V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne
rodič čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh činnosti ostatných
detí, najneskôr do 8,00 hod. v daný deň.
Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred, najneskôr do 8,00
hod. v deň neprítomnosti dieťaťa.
Učiteľky majú zákaz podávať deťom lieky navrhnuté rodičom.
Rodičia sú zodpovední za to, že odovzdajú dieťa do materskej školy zdravé. Do
materskej školy sa neprijímajú deti: so zvýšenou teplotou, užívajúce antibiotiká, s vírusovými
ochoreniami, s hnačkami, so zvracaním, silným kašľom…. Rodičia sú povinní oznámiť
výskyt infekčnej choroby v mieste bydliska dieťaťa, aby sa v priestoroch školy mohli včas
vykonať opatrenia.
Najneskôr do 14 pracovných dní od začiatku neprítomnosti dieťaťa oznámi rodič
dôvod a predpokladaný čas jeho neprítomnosti. Ak je neprítomnosť dlhšia ako 30 po sebe
nasledujúcich dní, oznámi riaditeľke dôvod neprítomnosti písomne, pričom pri opätovnom
nástupe dieťaťa predloží písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia.
Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec v zmysle § 7, ods. 2 Vyhlášky MŠ
SR č. 306/2008 odmietnuť ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do
materskej školy.
Ak rodič do 14 pracovných dní neoznámi riaditeľke dôvod neprítomnosti dieťaťa
alebo závažným spôsobom opakovanie poruší školský poriadok materskej školy,
riaditeľka po predchádzajúcom upozornení rodiča môže rozhodnúť o ukončení
dochádzky dieťaťa do predškolského zariadenia.
Ak dieťa chýbalo v zariadení viac ako 5 dní, musí rodič alebo zákonný zástupca
dieťaťa písomne potvrdiť, že dieťa nemá prenosné ochorenie a nebolo mu nariadené
karanténne opatrenie. V prípade, že dieťa nenavštevuje zariadenie z iného dôvodu ako
choroby, nemusí rodič, po vzájomnej dohode s riaditeľom školy, preukazovať zdravotnú
spôsobilosť dieťaťa lekárom. Rodič predloží čestné prehlásenie, že je dieťa zdravé. Toto
prehlásenie rodiča platí najviac na 5 dní, kedy dieťa nie je prítomné v materskej škole z iných
dôvodov ako choroba.

