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NÁŠ L U S K Á Č I K
Všetkým sa na známosť dáva,
mimoriadna zvláštna správa.
V našej škôlke veru tak,
september sa začal zas.
A s ním školský rok vás víta,
milé naše deti,
nebojte sa aj tento rok
veľmi rýchlo preletí.
Máme nové novinky
pre ockov aj maminky.
Luskáčik vám pomôže,
premôcť všetky potiaže.
Prečo malá Zorka plače?
a prečo vždy Jurko skáče?
Na to všetko moji milí
sú tu naše nové noviny.
Luskáčik k vám prišiel včas,
skráťte s i s ním dlhý čas.
Prekvapia vás nové správy,
a aj to kto, čo v škôlke spravil.
Dozviete sa čo sa chystá,
čo sa bude u nás diať.
To všetko, to je vec istá,
chceme vám tam napísať.
Náš luskáčik je tu pre vás
a pre vaše deti.
Nech ten čas čo rýchlo letí,
len tak neodletí.
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Luskáčik – občasník, ktorý Vám pomôže ľahko sa „prelúskať“ základnými informáciami zo
života Vašich detí v našej materskej škole
I .vydanie: september 2007

„Šťastné a múdre deti, nech sú šťastím rodičov a darom našej školy.“

Charakteristika materskej školy
Materská škola so sídlom na ulici Boženy Němcovej 17 v Brezne je 2 – triedna a patrí pod
ZŠ Pionierska 2, Brezno. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od
dvoch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu a je umiestnená v budove
rodinného typu. V suteréne je výdajňa stravy s príslušnými priestormi a jedálne pre obidve
triedy MŠ. Na poschodí je II.trieda /staršie deti/ - herňa, spálňa, šatňa, umyvárka, kabinet. Na
2.poschodí je I.trieda /mladšie deti/ - herňa, spálňa, umyvárka, šatňa, kabinet.
Materská škola má kapacitu 40 miest.
Prevádzka materskej školy
Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.30 hod. do 16.30 hod.
Budova sa otvára 10 minút pred začiatkom pracovnej doby. 10 min. slúži učiteľke na to, aby
sa prezliekla, pripravila a o 6.30 hod.začala v triede preberať deti.
Riaditeľ ZŠ s MŠ: Mgr.Vladimír Kubín tel.kontakt: 611 42 72
Zástupkyňa riaditeľa: Jaroslava Mišániová –
tel.kontakt: 611 38 26
Materská škola – B.Němcovej 17 –
tel.kontakt: 611 33 68
Školská jedáleň – Pionierska 2 – Emília Čajnáková – tel.kontakt:611 24 05
Dochádzka detí do materskej školy
Rodič privádza dieťa do MŠ do 8.00 hod. a prevezme ho spravidla po 14.30 hod.
V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne rodič čas jeho príchodu tak, aby
nenarušil priebeh činnosti ostatných detí ( napr. aby neobmedzoval pobyt detí vonku a pod.)
Najneskôr do 14 pracovných dní od začiatku neprítomnosti dieťaťa oznámi rodič dôvod a
predpokladaný čas neprítomnosti dieťaťa. Ak je neprítomnosť dlhšia ako 30 po sebe
nasledujúcich dní, oznámi v MŠ dôvod neprítomnosti písomne, pričom pri opätovnom
nástupe dieťaťa do MŠ predloží písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia.
Rodič je povinný si svoje dieťa v prípade neprítomnosti odhlásiť 24 hod.vopred vedúcej
šk.stravovania Emílii Čajnákovej na vyššie uvedené tel.číslo. Ak tak neurobí, bude strava
v plnej výške započítaná.

3

Úhrada príspevku za dochádzku
V zmysle Vyhlášky MŠ SR č.540/2004 Z.z. výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení je pre všetky deti umiestnené
v predškolskom zariadení povinná úhradu príspevku vo výške 100 Sk. Tento príspevok

sa uhrádza vopred do 10.dňa v kalendárnom mesiaci.
Príspevok sa neuhrádza, ak sú splnené podmienky podľa §14 ods.4 – dodatok č.1
k Vnútornému poriadku.
Vnútorná organizácia MŠ
Na 1.poschodí : 1.trieda s deťmi 4-6 ročnými
Na 2.poschodí: 2.trieda s deťmi 2-4 ročnými
Schádzanie a rozchádzanie detí
Schádzanie a rozchádzanie detí sa uskutočňuje v tej istej triede - na 1.poschodí :
- ráno od 06.30 hod. - 07.00 hod.
- popoludní od 15.30 hod.- 16.30 hod.
Preberanie detí
Dieťa od rodičov preberá učiteľka, ktorá je zaň zodpovedná od jeho prevzatia až po
odovzdanie rodičovi ( ak chodia súrodenci, musia mať písomné splnomocnenie ).
Pre deti si treba prísť včas, aby sa deti prezliekli a o 16.30 opustili MŠ.
Organizácia v šatni
Do šatne majú prístup rodičia s deťmi. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú deti
v spolupráci s učiteľkami k samostatnosti a poriadkumilovnosti. Za poriadok v skrinkách
zodpovedá rodič, za úpravu šatne zodpovedá učiteľ, za čistotu a hygienu v šatni zodpovedá
upratovačka.
Deti sa v umyvárke a na WC zdržujú len za prítomnosti učiteľky, alebo upratovačky, ktoré ich
učia základným hygienickým návykom a sebaobsluhe.
V šk. roku 2007/2008 bude našu MŠ navštevovať 47 detí, o ktoré sa s láskou postará
kvalifikovaný kolektív učiteliek:
I.trieda : Bamburová Ľubka a Medveďová Daška
II.trieda: Jančová Ivanka a Roháčová Sonka
...ako aj pani školníčka Nemcová Štefánia

Môžete nás nájsť na internetovej stránke: www.zsbrezno.edu.sk
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OBZRETIE SA ZA ŠK.ROKOM 2006/2007:

September -začali sme s podpornými aktivitami, ktoré trvali počas celého šk.roka: každý
utorok mali deti možnosť plávať s plaveckým oddielom Flipper, každú nepárnu stredu
pracovali deti vo výtvarnom krúžku, štvrtky boli vyhradené pre návštevy v soľnej jaskyni za
účelom hudobno-relaxačných aktivít, piatky boli venované krúžku anglického jazyka,
návšteva knižnice patrila k neodmysliteľnej súčasti každého mesiaca
– deti sa zúčastnili na hudobno-zábavnom predstvení : „Ako sa rodila hudba“
Október
- púšťali sme šarkanov, zbierali prírodniny, v spolupráci s rodičmi sme
zorganizovali „Rozlúčku s jeseňou“, ktorá bola spojená už s tradičnou opekačkou na našej
šk.záhrade, pre starých rodičov sme pripravili program a ovocnú hostinku v rámci mesiaca
úcty k starším, ďalej sme zorganizovali „Týždeň zdravia“ – deti mali možnosť degustovať
ovocie, zeleninu, zhotovovať šaláty, koláče, zaváraniny
November -v rámci „Medzinárodného týždňa vzdelávania“ mali rodičia možnosť štúdia
metodického materiálu, ktorý sme im poskytli z odboru predškolskej problematiky
December -oslávili sme Mikuláša, ozdobili sme vianočný stromček a deti sa predstavili
krásnym vianočným programom na Vianočnej akadémii v Dome kultúry, šťastné a veselé
vianoce sme si zapriali na rozlúčkovej jedličkovej slávnosti
Január -zmaril nám všetky plány na sánkovačku a obdaril nás chrípkovými prázdninami
Február -všetko premeškané si deti vynahradili zimnou besiedkou plnou radosti pre rodičov,
fašiangovým karnevalom plným záhadných masiek a lyžiarskym výcvikom na Mýte, ktorý
odhalil aj nové skryté talenty
Marec -jar nám naštartovala jarné prázdniny, jarné upratovanie-maľovanie spálne II.tr.,
úspešne sme zvládli inšpekciu, navštívili sme bábkové divadlo a venovali sme sa knihe
(Marec – mesiac knihy)
Apríl -návštevou Horehronského múzea sme privítali sviatky jari – zahrali sme sa s hračkami
starých rodičov a predstavením z Detvy sme sa oboznámili s miestnym folklórom, rodičia sa
s plným nasadením „vrhli“ do úpravy šk.dvora – za čo im patrí neodmeniteľné „Ďakujeme!“
- zúčastnili sme sa akcií: Brezniansky slávik a plavecký výcvik
Máj -okrem už spomínanej soľnej jaskyne sme pre mamičky pripravili besiedku ku Dňu
matiek a takmer 5 tonami sme ukončili zber papiera v MŠ
koniec mája zavŕšilo predstavenie v MsDK „Vlk a zajac“ a v rámci Medzinárodného dňa
mlieka naše deti súťažili v pití mlieka cez slamku
Jún - nám otvoril dvere k srdciam našich detí a preto sme pre ne zorganizovali k MDD
dopoludnie plné zábavy, hier a radosti a taktiež sa zúčastnili na 10.ročníku Okresnej športovej
olympiády
-odmenou za krásne strávený škôlkarsky rok bol pre nás všetkých výlet do Bojníc
-ZUŠ pre nás otvorila svoje umelecké dvere
-šk.rok sme ukončili „Rozlúčkou s predškolákmi“ na našej šk.záhrade krásnymi piesňami,
básňami, tancom a zaželali sme si krásne strávené leto a úspechy v škole našim 10
predškolákom

...to všetko nás, teda Vás čaká aj tento šk.rok....tak teda
.....vitajte!!!.....
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Čriepky zo života detí
Povedali vaše deti:
-

moje autíčko má gumaté kolieska ( gumené )
podaj mi tie papiče (papuče)
která pani učatilka bude robiť poobede (učiteľka)
ja som pil malovinku (malinovku)
podaj mi ten čapopis (časopis)
dávno žili aj jeborožce ( jednorožce)
pozri, ja už viem stáť na pičkách ( špiškách)
ja mám pupipáť ( pršiplášť)
kde je Kadmarka ( Dagmarka)
túto pastelku treba vyšpicovať ( zastrúhať)
ja mám aj knihu o jeleninovi ( o jeleňovi),.......pokrač. nabudúce ....

Ešte jeden na záver:
Učiteľka sa pýta Ferka: „Vieš mi povedať zviera na „P“ ?
Ferko: „ Potkan“
Učiteľka: „ Výborne, teraz zviera na „D“.
Ferko: „ Dva potkany“
Učiteľka: ???...“ No dobre, skús ešte zviera na „Ž“
Ferko: „ Žeby tri potkany?“

„Luskáčik sa na Vás bude tešiť zas v januári.
Držte nám všetkým palce, práve sme sa spolu
s Vami „prelúskali“ do šk.roku 2007/2008.“
kolektív MŠ
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