Špeciálna materská škola
Opatovská cesta 101, 040 01 Košice
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kolektív Špeciálnej materskej školy /ďalej len materskej školy/ Opatovská cesta 101, 040 01
Košice dáva do pozornosti a na vedomie zákonným zástupcom, resp. rodičom pravidlá
v materskej škole :
 Buďte nám príkladom a dodržiavajte pravidlá materskej školy s nami !
 Priveďte nás do materskej školy a príďte si pre nás v čas !
 Čítajte pozorne informácie na nástenkách, aby ste niečo dôležité nezabudli !
 Pokiaľ nebudeme stíhať do materskej školy načas, zavolajte pani učiteľke, aby s nami
počítala !
 Nedávajte nám do materskej školy žiadne jedlo, sladkosti, žuvačky, nevhodné sladené
nápoje a iné. V materskej škole máme desiatu, obed, olovrant a dodržiavame pitný režim !
 Nenoste nás do materskej školy, keď nám nie je dobre alebo sme chorí. Nakazíme ostatné
deti a pani učiteľky. Aby pani učiteľka nemusela zavolať, aby ste si po nás museli čo
najskôr prísť !
 Dbajte na to, aby sme do materskej školy chodili čistí a upravený, dlhé vlasy mám
zopnite, zapleťte, aby nám neprekážali, nelakujte nám nechty, nelíčte nás a nedávajte nám
veku neprimerané a nevhodné doplnky a veci !
 Nenechávajte v šatni kolobežky, odražače, bicykle, sane, klzáky a iné dopravné hračky
a pomôcky na ktorých sme prišli do materskej školy !
 Nedávajte nám do materskej školy žiadnych domácich miláčikov, ktorých chováme doma
a tiež žiadne hračky, kozmetiku, elektroniku a veci z domáceho prostredia !
 Nepredlžujte ranné lúčenie, je nám potom ešte viac smutno !
 Nezabudnite pravidelne uhrádzať stravu a poplatky. Včas hradiť náklady na akcie
organizované počas školského roka materskou školou a uhrádzať pracovné listy !
 Pozerajte sa na nás v šatni, ako sa vieme obliekať a obúvať sami !
 Skontrolujte, či máme v šatni náhradné oblečenie, lebo keď sa oblejeme, zašpiníme alebo
pocikáme, nebudeme si mať čo obliecť !
 Nezabudnite pravidelne pre nás nosiť hygienické potreby a posteľné povlečenie s
gumenou podložkou na odpočinok na lôžku.
 Ak nečakane ochorieme, nezabudnite si nás prísť čo najskôr vyzdvihnúť z materskej školy
a ísť s nami k lekárovi !
 Ak neprídeme do materskej školy nezabudnite nás vyhlásiť zo stravy a bezodkladne
oznámiť dôvod a dĺžku našej neprítomnosti pani učiteľke a po návrate doniesť
ospravedlnenku alebo potvrdenie od lekára pani učiteľke !
 Oblečte nás primerane počasiu, podľa ročného obdobia, aby sme sa cítili dobre a aby sme
neochoreli. Počas leta potrebujeme pokrývku hlavy, aby sme nedostali úpal.
 Obúvajte nám bezpečnú, zdraviu a veku primeranú pevnú obuv na voľno časové aktivity
v triede aj na pobyt vonku, aby sme mali pohodlie a bezpečnosť pred úrazom !
 Keď budeme mať meniny , narodeniny môžete priniesť po dohode s pani učiteľkou pre
spolužiakov ovocie, drobnú sladkosť. Spoločne to oslávime a dobroty si rozdelíme !
 Zaujímajte sa o nás ! Pýtajte sa na nás, čo sme v materskej škole robili, ako sme sa cítili,
čo nové sme sa dozvedeli, nakreslili, vytvorili a vyrobili !
 Majte na pamäti, že nám predpísané lieky lekárom v materskej škole pani učiteľky
nepodávajú !
 Ak ste nás vyzdvihli zo škôlky nezdržujme sa v priestoroch a na dvore školy !
 Nezabúdajte, že výchova začína doma v rodine. Vy ste našim vzorom !
Kolektív materskej školy.

