Vážené maminky a tatinovia,
detí vo veku od 2 do 6 rokov.

od 2.5.2017 do 31.5.2017

sa uskutoční zápis detí do materskej školy
na školský rok2017/2018

Sme Základná škola s materskou školou Ferdinanda Coburga , Svätý Anton č.47
a materská škola je elokovaným pracoviskom s č.43
a chceme sa Vám touto cestou prihovoriť a priblížiť Vám, čo Materská škola vo Svätom Antone
ponúka
Vám rodičom a Vašim deťom.
Rodičom:
* úzku spoluprácu pedagogického personálu školy s Vami rodičmi
* poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania Vašich detí formou konzultačných stretnutí
* formu otvorenej školy s možnosťou Vašej priamej účasti na dianí, aktivitách a akciách školy
* o vaše deti sa postarajú kvalifikované učiteľky, ktoré si sústavne dopĺňajú svoje vzdelanie
a odbornosť formou ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov
* vedenie materskej školy pedagogickým zamestnancom s I. atestáciou
* individuálnu prácu s dieťaťom
* sprostredkovanie odbornej starostlivosti /napr. logopéd, psychológ,...../
* upevňovanie medziľudských vzťahov spoločnými stretnutiami a aktivitami
* aktivity, akcie, slávnosti v MŠ v prepojení škola+ dieťa+ rodičia
* deň otvorených dverí – prehliadku priestorov materskej školy , účasť priamo na ukážke výchovno-vzdelávacej práce s deťmi
* školský časopis „ Lienka“
* v stredu predĺženú prevádzku do 17,00 hod.
* aby vaše dieťa bolo čo najviac v kontakte s prírodou a poznatky získavalo zážitkovým učením

Deťom:
*zrekonštruovaný, pekne a vkusne zariadený interiér školy
*veľký školský dvor vybavený novou certifikovanou zostavou, eko učebňou, exteriér neustále doplňovaný o nové prvky
*priaznivú sociálno-emocionálnu atmosféru
*priestranné herne a spálne
* čistenie vzduchu priestorov tried a spální od baktérií a vírusov
*pestrosť denných činností v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a projektu "Lienka"
*intenzívna a systematická príprava na vstup dieťaťa do základnej školy
*nové učebné pomôcky, didaktickú techniku a informačno-komunikatívne technológie
*pravidelný pobyt vonku v peknom prírodnom prostredí
*krúžkovú činnosť /turistický, prírodovedný, hudobno – pohybový ,.../
*výuku anglického jazyka kvalifikovanou učiteľkou, resp. lektorom
*plavecký výcvik pod vedením kvalifikovaného trénera plávania
*podporu tvorivosti a talentu , účasť na súťažiach s okresnou pôsobnosťou / napr. výtvarné, spevácke.../
*účasť na divadelných predstaveniach a výchovných koncertoch
*využívanie multifunkčného ihriska patriaceho obci v rámci športových aktivít
*plnenie úloh a cieľov environmentálnej výchovy/ sme zapojený do projektu „Zelená škola“ škola v Októbri 2015prevzala ocenenie za úspešné plnenie úloh
medzinárodného projektu - Vlajku a medzinárodný certifikát Zelenej školy -Zelená škola je najväčší EKO – program pre školy u nás aj vo svete. Pomáha
deťom aj učiteľom nielen sa o prírode a životnom prostredí učiť, ale aj prakticky konať.
Materská škola aktívne spolupracuje:
*s rodičmi detí
*so zriaďovateľom /Obec Svätý Anton/
*so základnou školou
*s odborníkmi CPPPaP /logopéd, psychológ/
*s Múzeom vo Svätom Antone
*s miestnou knižnicou
*s RÚVZ /regionálny úrad verejného zdravotníctva/ v Žiari nad Hronom
*s pediatrom

Motto našej materskej školy:
" Všetko, čo potrebujem vedieť pre život som sa naučil v materskej škole"
Našim cieľom je:
Pomôcť dieťaťu formovať vlastnú jedinečnosť
Špecifikom našej materskej školy je:
*bezprostredné prepojenie s prírodou
* využívanie zážitkového učenia

Pokiaľ by ste potrebovali ešte viac informácií stačí si dohodnúť stretnutie na telefónnom
čísle: 0911 633 962.Ste tiež vítaní, ak si chcete prísť pozrieť priestory materskej školy.

Radi Vás v našej materskej škole privítame a veríme, že od septembra 2017 sa stane aj Vašou
materskou školou.
Možno Vám pri rozhodovaní pomôže aj fotogaléria s aktívneho života detí v materskej škole.
Nájdete ju na webovej stránke: zssmssvatyanton.edupage.sk
Tešíme sa na Vás
zástupkyňa pre materskú školu
a učiteľky materskej školy

