Materská škola, Park Angelinum 7, Košice – Staré Mesto

Nástup detí od 12.04.2021
Vážení rodičia,
s účinnosťou od 12. apríla 2021 na základe rozhodnutia ministra školstva
č. 2021/11929:1-A1810 zo dňa 08.04.2021 sa

obnovuje
školské vyučovanie v príslušných školách a školských zariadeniach; pre všetky
deti - podmienkou je test zákonného zástupcu (platný 7 dní)

Materská škola bude postupovať od tohto termínu podľa manuálu „Návrat do
škôl“ https://www.minedu.sk/data/att/19216.pdf , ktorý je určený zriaďovateľom
a riaditeľom škôl a podľa usmernenia starostu MČ Košice – Staré Mesto
(príloha e-mailu)
ČO PRE NÁS PLATÍ:
1.) Materská škola (MŠ) je otvorená od 06.30 hod. do 16.30 hod.
2.) Príchod do materskej školy je do 7.55 hod. (prosíme o dodržanie
a rešpektovanie uvedeného času)
3.) Meranie teploty bude prebiehať v prvý deň u každého pri vstupe,
nasledujúce dni v triedach
4.) Posteľné prádlo sa bude meniť 1x týždenne (tak ako bolo doteraz).
V pondelok 12.04.2021 prosím doniesť nové posteľné prádlo – táto
poznámka platí len pre tie deti, ktoré nechodili do MŠ počas posledných
týždňov.
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5.) Prosím, zredukujte svoj pohyb v šatni na minimum! Chráňme sa
navzájom. (mali by sme dodržiavať odporúčanie RÚVZ 1 osoba na
15 m2)
6.) Lekárske potvrdenie nie je potrebné pri opätovnom nástupe dieťaťa do
materskej školy; je nutné vypísať čestné vyhlásenie
https://www.minedu.sk/data/att/18922.docx
7.) Prosíme, kto môže, aby ste si čestné vyhlásenie vypísali doma a do MŠ
priniesli už vypísané a podpísané.
8.) Prázdne tlačivá budú k dispozícii aj v priestoroch šatne. (kto nemá
možnosť pripraviť si ich doma)
9.) Pri príchode majte prosím pripravené potvrdenie o negatívnom teste, príp.
potvrdenie o udelení výnimky z testovania.
10.) Čestné vyhlásenia vypisujú len tí, čo neboli v MŠ tri dni po sebe vrátane
víkendu.
Pozor, výsledok negatívneho testu je LEN k nahliadnutiu.

Tešíme sa na stretnutie s Vami všetkými.
Dana Harvanová, v.r.
Riaditeľka školy

IČO: 35540508
DIČ: 2021607104
Číslo účtu: SK38 0200 0000 0016 3929 9554

Telefón: 0903 444 833
web stránka: www.mspa.sk
e-mail: mspa@mspa.sk

