MATERSKÁ ŠKOLA – HRONSEK, Záhumnie č. 26, 97631 HRONSEK

Materská škola – Hronsek v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a podľa § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z.
z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z.(ďalej len „vyhláška MŠ SR č.306/2008 Z. z.“)
oznamuje, že

ZÁPIS detí do materskej školy – HRONSEK
pre školský rok 2019/2020 sa bude konať

od 1. marca 2019 do 31.mája 2019

Zákonný zástupca (rodič) je povinný:
-

Podať písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole (žiadosť je dostupná na www.hronsek.sk, alebo
v materskej škole v Hronseku – dokumenty MŠ).
Predložiť spolu so žiadosťou potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj
údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:
ktoré dovŕšilo piaty rok veku, s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej
školskej dochádzky, ktoré dovŕšilo 3 roky.
Poznámka: Pri prijímaní detí mladších ako tri roky sa bude prihliadať na dátum dosiahnutia troch rokov a na úroveň zvládnutia základných
hygienických a stravovacích návykov a bude sa zohľadňovať aj postupnosť dosiahnutia 3 rokov.
Rozhodnutie o prijatí, alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy bude zákonnému zástupcovi (rodičovi) doručené v období jún/2019.

Čo Vám naša materská škola ponúka?





Moderne zrekonštruované priestory, nové moderné vybavenie, bezproblémovú dostupnosť a parkovanie
Pokojný a zelený areál záhrady barokového kaštieľa s vlastným detským ihriskom
Orientáciu na tvorbu a ochranu životného prostredia a aktívny pohyb
Priestor, kde sa Vaše dieťa za prítomnosti kvalifikovaného personálu môže v príjemnom prostredí plnohodnotne rozvíjať a nadobúdať
potrebné zručnosti a návyky.
Aktivity podporujúce nadanie, talent a záujem detí prostredníctvom krúžkovej činnosti: anglický jazyk, enviromentálny krúžok,
tréning fonematického uvedomovania pre predškolákov – sprostredkovať orginálny prístup k nácviku fonematického uvedomovania, ako
rozhodujúceho predpokladu osvojovania písanej a čítanej reči.
Ďalšie aktivity: tanečné , výtvarné, divadelné, Hipoterapia – farma Gazdáčik – jazda na poníkoch, divadelné predstavenia,
Zážitkové programy lesnej pedagogiky.
Všetky potrebné informácie nájdete stránke: www.hronsek.sk v časti Materská škola v Hronseku, prípadne na facebooku 
Vaše prípadné otázky rada zodpoviem buď osobne, alebo cez email: mshronsek@hronsek.sk, tatiana.orosova@hronsek.sk.

