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ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
Zápis detí do Materskej školy Nám. Janka Borodáča 7, 010 08 Žilina
k 2. septembru 2016 sa uskutoční v zmysle zákona č. 245/2008 Z .z. NR SR
o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 59, ako aj
v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 § 3 Z. z. o materskej škole a v znení
vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z .z.
Zápis bude prebiehať na základe podania písomnej: Žiadosti o prijatie
dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Žiadosti si môžete prevziať u riaditeľky MŠ
PhDr. Tatiany Faglicovej alebo zástupkyne Bc. Anity Reitmaierovej. Žiadosti si
môžete stiahnuť aj na našom webe: Prihláška.
V termíne od 02. mája 2016 do 06. mája 2016 v čase od 7:00h do 15:30h
bude prebiehať prijímanie žiadosti na prijatie dieťaťa na školský rok 2016/ 2017.
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný do MŠ doručiť písomnú žiadosť spolu
s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od pediatra. V prípade, že sa jedná o dieťa
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je nutné k žiadosti a potvrdeniu
o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie.
Vzhľadom k tomu, že evidujeme zvýšený záujem zákonných zástupcov
detí o materské školy sa prednostne prijímajú::
° deti s odloženou školskou dochádzkou,
° deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou,
° deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
° deti, ktoré majú zamestnaných oboch rodičov,
° deti osamelých zákonných zástupcov
° deti rodičov s trvalým bydliskom v meste Žilina.
Ponúkame:
1. Kvalitné predprimárne vzdelávanie od kvalifikovaných pedagógov;
2. Výučbu anglického jazyka ako edukáciu v krúžkoch anglického
jazyka /2x alebo 1x týždenne./;
3. Projektovú činnosť:
° Škôlka s úsmevom (školský vzdelávací program podľa inovovaného štátneho
vzdelávacieho programu);
° Lego- dacta /špecializovaná učebňa s konštrukciou lego/;
° Tvorivé dielne /pre rodičov a detí v priestoroch materskej školy/;
° Rôznorodé rozvíjanie záujmov detí, napríklad: v oblasti kognitívnej: Rozvíjanie
digitálnych informácií na interaktívnych tabuliach a digitálnych edukačných
pomôckach, rozvoj sociálno-emocionálnych kompetencií detí sa uskutočňuje aj
prostredníctvom divadiel a hudobných koncertov; v oblasti psycho-motorickej
okrem pravidelného cvičenia deti využívajú veľkú záhradu s exteriérovým
vybavením, ako aj návštevu dopravného ihriska oproti MŠ;
° Večer plný zábavy pre deti a iné tradičné a netradičné aktivity pre naše deti.

