Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno
Sídlo: Materská škola Hradby 9
Sídlo: Materská škola Boženy Němcovej 17

ZÁPIS DETÍ do materských škôl

na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v dňoch
01.05.2022 do 20.05.2022
Prijímanie detí sa koná v zmysle Zákona NRSR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
v znení neskorších zmien a predpisov, Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej
škole v znení neskorších zmien a predpisov.
Na predprimárne vzdelávanie:
• sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania
povinné / deti , ktoré dosiahnu vek 5 rokov do 31.8.2022/ Tieto deti sa prijímajú do
MŠ prednostne, ak majú trvalé bydlisko v Brezne
• deti s pokračovaním predprimárneho vzdelávania.
Ostatné podmienky prijatia:
• dieťa v kalendárnom roku dovŕši tri roky (postupnosť od najstaršieho po najmladšie
dieťa);
• uprednostňujeme súrodencov detí, ktoré už materskú školu navštevujú
• ostatné deti podľa voľných kapacít materskej školy
Poradie podania žiadosti nerozhoduje o prijatí dieťaťa do MŠ.
Spôsob podávania žiadostí:
1. Na webovej stránke školy www.zsbrezno.sk si vytlačíte žiadosť o prijatie dieťaťa
na predprimárne vzdelávanie, vypíšete , podpíšete a doručíte do MŠ Hradby 9,
Brezno do 20.5.2022.
2.Zákonní zástupcovia, ktorí nemajú prístup na internet, si môžu tlačivo –žiadosť
vyzdvihnúť osobne /pracovné dni od 7,30 do 15,00 hod./ v MŠ Hradby 9, Brezno.
Vyplnené a podpísané prinesú do MŠ Hradby 9, Brezno do 20.5.2022.
3.Žiadosť možno zaslať odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom
emailu na : mshradby@centrum.sk do 20.05.2022
Zákonný zástupca dieťaťa spolu so žiadosťou do materskej školy predkladá aj potvrdenie o
zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou
je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa (ďalej len „potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti“).
Ak sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva
a prevencie zaradeného v sieti škôl a školských zariadení SR identifikované špeciálne
výchovno-vzdelávacie potreby (ďalej len „ŠVVP“), zákonný zástupca k žiadosti predloží:
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a
odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.
Dieťa so ŠVVP sa prijíma do MŠ , ak sú vytvorené personálne, materiálne a priestorové
podmienky.
Materská škola Hradby 9 je päťtriedne predškolské zariadenie
s príjemným rodinným prostredím a veľkým výberom rozmanitých hračiek. Poskytuje
celodennú starostlivosť pre deti od troch do šesť rokov. Prevádzka MŠ je od 6.30 hod.
do 16.30 hod. V budove MŠ sídli CPPPaP, s ktorým spolupracujeme a prednostne nám
poskytuje svoje odborné služby deťom zaradeným v našom zariadení.

Zameranie MŠ:
Materská škola uskutočňuje edukáciu podľa Školského vzdelávacieho programu „Kľúč
k šťastnému detstvu“.
V materskej škole sa uskutočňujú činnosti smerujúce k zvýšenej pohybovo- športovej
aktivite a projekty počas celého roka:
Škola korčuľovania
lyžiarsky výcvik
predplavecká príprava
Dychové a relaxačné cvičenia
Regionálna výchova „Na ľudovú nôtu“
Medvedík Nivea, Lego dacta
Dajme spolu gól, Zumba
Materská škola Boženy Němcovej 17 je dvojtriedne predškolské zariadenie
s príjemným rodinným prostredím a veľkým výberom rozmanitých hračiek. Poskytuje
celodennú starostlivosť pre deti od troch do šesť rokov.
Prevádzka MŠ je od 6.30 hod. do 16.30 hod.
Zameranie MŠ:
Materská škola uskutočňuje edukáciu podľa Školského vzdelávacieho programu
„Kľúč k šťastnému detstvu“ .Prioritou je odborné poradenstvo za aktívnej spolupráce
s poradenskými zariadeniami .V materskej škole sa uskutočňujú činnosti smerujúce
k zvýšenej pohybovo- športovej aktivite a projekty počas celého roka:
Škola korčuľovania
lyžiarsky výcvik
predplavecká príprava
Srdce na dlani, Farebný týždeň zdravia, Tajomstvo môjho zdravia
Medvedík Nivea, Lego dacta
Rozvíjajúce cvičenia reči, Popoludnie s knihou , Víkenddenník
Pohyb zdravý, veselý a hravý
Malí umelci
ČO MÁ VEDIEŤ ŠKÔLKÁR?
 Základné hygienické návyky (používanie WC, umývanie a utieranie rúk, česanie,
používanie vreckovky),
 nemôže mať plienky,
 samostatne jesť a piť (nemusí však vedieť sám používať príbor),
 byť pri obliekaní aktívny - aspoň čiastočne sa sám obliecť, vyzliecť, uviazať si šnúrky
(odporúčame suchý zips),
 poznať svoje veci,
 vydržať pri jednej aktivite minimálne 10 - 15 minút,
 počúvať a vedieť byť v kolektíve,
 na určený čas sa zaobísť bez matky.
Bližšie informácie o zápise, ostatných podmienkach prijímania detí, kapacitných
možností MŠ poskytne zástupkyňa pre MŠ na tel. čísle: 0948060762

www.zsbrezno.sk

