Ředitelka Mateřské školy v Horní Brusnici
po dohodě se zřizovatelem Obcí Horní Brusnice
vyhlašuje

ZÁPIS
DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 - 2017
Žádáme rodiče dětí mající zájem o zařazení svého dítěte
k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy v Horní Brusnici
ve školním roce 2016 – 2017, aby se dostavili
ve čtvrtek 19. května v době od 9 do 12 hodin do budovy MŠ
se svým občanským průkazem, rodným listem dítěte a zdravotním
průkazem dítěte.
Máte-li zájem o umístění svého dítěte a tento termín vám nevyhovuje, volejte prosím na
telefonní číslo 499 391 146, pište na b.civinova@seznam.cz
Těšíme se na vás!
Ředitelka mateřské školy v Horní Brusnici v souladu se zřizovatelem, stanovila kritéria, podle kterých
budou k docházce do mateřské školy v Horní Brusnici přednostně přijímány děti s bydlištěm v Horní
Brusnici a děti přihlášené k celodenní pravidelné docházce započaté k 1. 9. 2016,
ve sporných případech bude rozhodovat datum narození dítěte (přednost mají starší děti).
O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti. O přijetí dítěte se zdravotním
postižením rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského
poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost a dle toho,
zda bude možné vytvořit podmínky pro danou integraci

Škola pracuje na základně vlastního školního vzdělávacího programu, který vychází z oficiálního
Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, v něm se snaží zohledňovat věkové a
individuální zvláštnosti dětí, sociálně kulturní podmínky rodin, místní podmínky a zejména zájmy a
potřeby dětí.
Snažíme se vést děti ke zdravému životnímu stylu, usilujeme o to, aby se děti neodcizovaly přírodě a
naplňovaly své možnosti po všech stránkách. Učily se kooperaci a pozitivnímu nazírání na svět.
Smyslem naší školy je vytvořit prostředí, které by obohacovalo denní program dítěte v průběhu jeho
předškolních let, aby jeho první vzdělávací krůčky byly stavěny na promyšleném, odborně
podepřeném a lidsky i společensky hodnotném základě, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro
dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života a vzdělávání.

