Základní škola a Mateřská škola Velké Hamry, příspěvková organizace
vyhlašuje

Zápis do mateřské školy Velké Hamry II, 212 (Hamrska)
pro školní rok 2019/2020,
který se uskuteční v pondělí 6. května 2019
od 15:00 do 16:00 v budově školy a mateřské školy na Hamrskách.
Upozornění: pro děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 je poslední rok MŠ povinný.
K zápisu je třeba přinést:





rodný list dítěte,
průkaz totožnosti zákonného zástupce,
vyjádření školského poradenského zařízení v případě dítěte se zdravotním postižením,
vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (formulář je ke stažení na webových
stránkách školy nebo k vyzvednutí v MŠ),
 evidenční list dítěte s potvrzením dětského lékaře (formulář je ke stažení na webových stránkách
školy nebo k vyzvednutí. v MŠ).
Profilace naší mateřské školy:












jsme prorodinná mateřská škola, rodiče vnímáme jako naše partnery při výchově a vzdělávání dětí,
pro příští školní rok rozšiřujeme provozní dobu, a to od 7 hodin do 16:00,
máme vlastní kuchyň a vaříme z čerstvých surovin,
využíváme polohy naší mateřské školy a pobýváme s dětmi co nejvíce venku, protože věříme,
že příroda je nejlepší učitelka,
využíváme zázemí naší základní školy ve Velkých Hamrech 541, a to zejména bazén, tělocvičnu a
keramickou dílnu,
pohyb považuje za přirozený a chceme podpořit sportování dětí, nově budeme nabízet výuku
lyžování,
věříme, že pro učení se jazykům není nikdy brzy/ víme, že osvojování cizího jazyka v dětském věku
je spontánní, a proto chceme dětem zprostředkovat první kontakt s němčinou a angličtinou
přirozenou formou hry,
podporujeme vzájemné učení a spolupráci dětí v přirozeném prostředí ve věkově smíšeném a
různorodém kolektivu,
uvědomujeme si, že každé dítě je jedinečné, a proto se snažíme podpořit každé z nich,
společně s žáky naší malotřídní školy navštěvujeme divadelní představení, jezdíme na výlety a
zapojujeme se s dětmi do akcí místní komunity.

Ve Velkých Hamrech, dne 20. 3. 2019
Telefon MŠ 770 178 718

Ing. Zdeňka Juklová, ředitelka školy

email: skola@zsvelkehamry.cz

Tel. ředitelství: 777 914 021

