
Milí rodičia. 
 
Prevádzka MŠ od 15.06.2020 je po rozhodnutí starostu MČ Dúbravka od 7.00 do 17.00 h. 

● Od 7.00      do 8.00 h. - rodič privedie dieťa ku vchodu danej triedy, t. j 1. a 2. tr. - vchod 
cez ŠD, 3. a 4. tr. - hlavný vchod.  

Rodič   do budovy nevchádza. Dieťa odovzdá zamestnancovi pri vchodových dverách. Pri 
odovzdávaní dieťaťa sa rodič zbytočne nezdržiava, v prípade  akýchkoľvek otázok sa obráti 
prostredníctvom email na riaditeľstvo MŠ.  

● Je potrebné priviesť dieťa do 8.00 h. (po tejto hodine nebude dieťa prijaté do MŠ) 
● Vyzdvihnúť  dieťa môžete od 15.00 do 17.00 h. - v čase priaznivého počasia budú deti 

na ŠD v    prípade nepriaznivého počasia do 16.00 h. budú deti vo svojich   triedach - 
rodič zazvoní na zvonček danej triedy a povie meno dieťaťa. Do   budovy nevstupuje, 
čaká na dieťa vonku. 

● Od 16.00   do 17.00 – budú deti z 1. triedy spolu s druhákmi v 2.   triede a deti z 3. triedy 
spolu so štvrtákmi v 4. triede-    rodič zvoní na danú triedu (2. a 4. triedu. ) 

● Umožňuje      sa rodičom detí, ktoré majú lekárom nariadenú diétu donáška stravy, 
jedlo musí byť v nádobe v ktorej je možný ohrev.  
 

Aj naďalej bude platiť: 
● ranný      filter - meranie teploty dieťaťa, dezinfekcia, dieťa do MŠ prichádza s      rúškom 

na tvári 
● rodič -      povinnosť nosenia rúšok, dodržiavanie odstupov, zákaz vstupu do budovy 
● zákaz      nosenia hračiek, fľaší na pitie, sladkostí a pod. 
● veci na      prezlečenie, pyžamo - priniesť v igelitovom vrecku - nie batoh 

 
Pri      prvom nástupe dieťaťa do MŠ rodič prinesie podpísané prehlásenie o zdravotnom 
stave dieťaťa (inak nebude dieťa prijaté do MŠ),   v prípade detí, ktoré navštevovali MŠ od 
01.06.2020 nie je    potrebné vypĺňať prehlásenie znova. 
Zároveň je rodič povinný uhradiť príspevok za MŠ vo výške 30€ za mesiac jún a stravu v danej 
výške ako za bežného chodu MŠ. Preplatky za MŠ a vyúčtovanie stravy bude prebiehať v 
mesiaci júl. Za nedoplatky budete informovaní do konca júna. 
 
 
V Bratislave, 12.06.2020 


