Zápis do mateřské na školní rok 2016– 2017
MŠ Mlýnská 27

Naše mateřská škola je jednotřídní, věkově smíšená s celodenním provozem a kapacitou 24 dětí. Děti jsou do mateřské
školy přijímány ve věku 3 -6 let.
Cílem vzdělávání je vést děti k tomu, aby na konci předškolního období byly relativně samostatnou osobností,
schopnou získávat (pokud možno aktivně a s osobním uspokojením) takové nároky, které na ně budou běžně kladeny
v rodině, ve škole a i ty, které je v budoucnu nevyhnutelně čekají.
Rozšířené činnosti mateřské školy:

Spolupráce s ŠPP (školní poradenské pracoviště, psycholog, výchovná poradkyně)
Logopedická činnost – do mateřské školy dochází 1x týdně školní logopedka
Keramické dovednosti – hrajeme si s hlínou učíme se jak vytvořit keramické výrobky a výtvarných činnostech, dětem
předkládáme různý materiál a vytváříme různé předměty užitkové i dekorativní (Vánoce, Velikonoce, Den matek
Výtvarné a pracovní činnosti – pracujeme s kinetickým pískem, malujeme v pískovničce. V každodenní nabídce máme
hru s přírodninami, práci s papírem, textilem a seznamujeme děti s novými netradičními technikami.
Spolupráce s 1. třídou pro zlepšení přechodu do ZŠ, společné akce – divadla. Karnevaly, společná hra na školní zahradě,
Čarodějáles, Jarmark, společné vystoupení na konci roku
Navštěvujeme divadelní představení v divadle Radost divadlo B. Polívky, Planetárium
S dětmi pořádáme výlety do okolí města Bílá Hora, Brněnská přehrada, Obřany, Bílovice nad Svitavou
Ostatní akce pro rodiče (Čertí zpívání, Čarodějáles, Jarmark)
Ve spolupráci s brněnskými tetinami rozloučení a pasování předškoláků na školáky
Vedoucí učitelka MŠ: Věra Škvařilová
Tel.: 533 433 629
e-mail: skvarilova@zskrenova.cz

Výdej přihlášek:

přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy lze letos získat třemi způsoby:

A) ELEKTRONICKÉ VYDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK
Na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz termín: 1. – 26. 2. 2016
Přihlášku vyplní, vytisknou, nechají potvrdit u svého dětského lékaře a donesou osobně s rodným číslem dítěte, svým
občanským průkazem, nájemní smlouvou a kartičkou pojištěnce dítěte do MS.
B) VYZVEDNUTÍ V MŠ
10. února 2016 (středa) 11:00 – 15:00 hod.

11. února 2016 (čtvrtek) 10:00 – 14:00 hod.
Přihlášky lze vyzvednout i v mateřské škole, v době od 1. – 26. 2. 2016 po domluvě s vedoucí učitelkou.
C) VYZVEDNUTÍ NA OŠMT
Odbor školství a mládeže Dominikánské nám 3, 1. Patro, Mgr. Hanáková, dveře č. 104 nebo paní
Hofbrucknerová, dveře č. 103.

Příjem již vyplněných přihlášek

25. února 2016 (čtvrtek) 8:00 – 12:00 hod.
26. února 2016 (pátek) 10:00 – 14:00 hod.

Do třiceti dnů Vás vyrozumíme o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte. Na stránkách www.zapisdoms.brno.cz
budete moci sledovat pořadí Vašeho dítěte.

