
PROGRAM: 
 

Privítanie 
Školský vzdel. program 
Dochádzka do MŠ 
Veci potrebné v skrinke 
Výmena prádla, uterákov 
Vyhlasovanie 
Poplatky 
Strava 
Prac. zošity 
Rôzne 
 
 

pracujeme podľa ŠkVP, ktorý nesie názov:  
                                    OD ROZPRÁVKY K VEDOMOSTIAM 
schádzanie detí: od 7:00 do 8:00 
odchod domov : od 15:00 do 16:30 
harmonogram dňa: od 7:00 do 8:00 schádzanie 
                                    do 8:30 voľné hry 
                                    od 8:30 do 9:00 ranné cvičenie + hygiena 
                                    o 9:00 desiata + hygiena 
                                    od 9:15 do 9: 45 aktivity podľa ŠVP 
                                    od 9:44 do 11:30 hygiena, sebaobslužné aktivity,  
                                                            pobyt vonku /podľa počasia/ 
                                    od11:30 do 12:30 obed, hygiena, sebaobslužné činnosti 
                                    od 12:30 do 14:30 odpočinok spojený s čítaním rozpávok 
                                    od 14:30 do 15:00 sebaobslužné činnosti, olovrant 
                                    od 15:00 aktivity podľa ŠVP + voľné hry o odchod domov                                             
                                 
ranný filter: do MŠ nepatria deti choré /s teplotou, na antibiotikách, majúce žlté, resp. žltozelené vytoky 
z nožteka/ 
vyhlásenie dieťaťa: ak dieťa do MŠ nedôjde a nebolo deň dopredu, resp. v ten deň do 7:30 vyhlásené, 
bude mu započítaná celodenná strava 
vyhlasovať: na mobilné telefonné číslo vyučujúcich, resp. na tel. číslo MŠ 
                     Mgr.Jana Ivanková: 0907 971 218 
                     Mgr.Eva Bačová : 0908 9830140 
                     MŠ Teriakovce : 051 7701835 
 

oblečenie: vhodné, to znamená pohodlné, nie malé, či obtiahnuté, ktoré majú deti problém vyzliecť, 
radšej volnejšie 
v prípade chladnejšieho počasia radšej dve tenšie oblečenia, ako jedno hrubé 
pyžamko: tenký materiál, nie hrubý /deti vstávajú prepotené/, žiadny overal 
výmena pyžamka: 1x za týždeň 
priestor skrinky má obsahovať: 2 vešiačiky – 1 na mikinu 
                                                                              1 na bundičku /vetrovku a pod. / 
náhradné oblečenie: nohavičky /slipy,či boxerky/, ponožky, legíny/tepláky/, tričko / nátelník/ 
do skrinky nepatria hračky, sladkosti, voda, ruksaky /je to malý priestor, deti sa v ňom potom ťažko 
orientujú a v zime tam pribudnú ešte šály, čapice, rukavice/ 



dievčatá vlastný hrebeň, kefa 
umývanie zúbkov po jedle, vlastná kefka pasta,  
výmena kefky 1x za mesiac, resp. podľa potreby 
poháre, uteráky, posteľné prádlo – školské 
pranie uterákov: rodičia na základe zoznamu /podľa abecedy/ 
výmena posteľného prádla: 1x za mesiac – rodičia, každý svojho dieťaťa 
piatok: DEŇ HRAČIEK – deti si môžu priniesť obľúbenú hračku z domu 
POPLATKY: školné – 15.-€ 
                                     predškoláci neplatia 
                           stravné – k 15.dňu v mesiaci v sume:   
                                      na č.ú.: na prihláške 
                            na pomôcky: jednorázovo na dieťa 10.-€ 
                          na ZRPŠ – 5 € jednorázovo 
vprípade záujmu o nejkú knihu – po objednaní, následujúci deň uhrdiť sumu, aby sme ju mohli vyplatiť 
predajcovi /kúpenú knihu si potom nájdete v skrinke, resp. vám ju osobne odovzdáme. 
 
 

 


