
  

 

 

Materská 
škola                      
ZVEDAVÉ 
LIENKY      
Ponúkame 
 

 

 

Denné aktivity 

V rámci jedného dňa ponúkame 

deťom nasledovné činnosti: 

 

6,00 (do cca 8,30h)  
Príchod dieťaťa do MŠ 

 

Hry a didaktické aktivity v 

centrách aktivít 

 

Pohybovo-relaxačné cvičenia,  

hudobno-pohybové  hry 

 

Desiata a hygiena 

 

Diskusie (sedenie) 

 

Hry a didaktické aktivity v 

centrách aktivít 

 

Pobyt vonku/vychádzka 

 

Obed a hygiena 

 

Popoludňajšia relaxácia/ 

oddychové činnosti / spánok 

 

Hygiena a olovrant 

14,35h – 15,45h  
Hry a didaktické aktivity v 

centrách voľno-časových aktivít 

/ Pobyt vonku 

 

 

 kvalitnú a odbornú edukáciu  
 aktívne učenie sa dieťaťa v centrách voľno-časových aktivít 
 rozvoj dieťaťa v peknom prostredí s pozitívnou klímou  

atmosférou 
 rozvíjanie jedinečnosti a identity vášho dieťaťa (nadania a 

talentu) nami organizovanými aktivitami 
  výučbu cudzieho jazyka krúžkovou formou (prirodzeným 

spôsobom a hrou) 
 individuálnu logopedickú starostlivosť podľa potrieb 

jednotlivých detí spoluprácou s logopédom 
 stravovanie z vlastnej kuchyne ŠJ pri MŠ 
 priestory pre telesnú kultúru s pohybovým centrom 

a relaxačnou miestnosťou, poskytované aj pre verejnosť 
 bezpečné detské ihrisko s certifikovaným kvalitným a moderným 

vybavením 
 spolupráca so základnou školou, inštitúciami, obcou 

 

 

 

   
 
                          

 

 



 

  
   

 

  

 Našim cieľom je: 
  

  

  Aktivity pre rodičov  

 Organizujeme aktivity pre rodičov počas  
 celého roka. Konkrétne ide o nasledovné    
 činnosti: 

 tekvičkový, lampiónový  večierok 

 Mikuláš 

 Vianočný čas 

 Pečenie a zdobenie medovníkov 

 Stavanie mája  

 Deň matiek 

 MDD pre celú rodinu 

 šikovné ruky 

 oslavy, besiedky, olympiády 
 účasť na športových aktivitách 

organizovaných zriaďovateľom 

Aktivity s deťmi  

 

Počas roka naša materská škola bude pre 
vaše deti organizovať rôzne ďalšie 
činnosti, medzi ktoré patria: 

 plávanie (po dohovore s rodičmi) 

 olympiády ( letná, zimná) 

  výlety (ZOO, hrady, zámky ,...) 
 exkurzie (pošta , knižnica, potraviny,  
fabrika papiereň, farma,...) 

 návšteva divadelných predstavení 
v MŠ  

  kúzelník v materskej škole 

 karneval 

  oslavy narodenín 

  aktivity pre rodičov a deti (spoločné 
výlety, pikniky, oslavy, besiedky,...) 

Materská škola ZVEDAVÉ LIENKY je zameraná na pohybové spôsobilosti detí 

a environmentálnu   výchovu 

 

 

 

 
Našim základným zámerom je celistvé rozvíjanie osobnosti každého dieťaťa tak, aby sme v maximálnej 
miere rozvíjali jeho individualitu – identitu a zároveň, aby každé dieťa nadobudlo spôsobilosti, 
prostredníctvom  ktorých dokáže pochopiť okolité sociálne a prírodne prostredie a dokáže sa do tohto 
prostredia    adekvátne  začleniť. 
 
Rozvoj pohybových spôsobilostí detí na základe ponúkaných podmienok na ich realizáciu : 
tanec, plávanie,  kreatívnu tvorbu vo výtvarných centrách – šikovné ruky. 
Našou filozofiou je, že dieťa sa má učiť porozumieť svetu v príjemnom, citlivom a podporujúcom 
prostredí prostredníctvom aktivít, ktoré sú pre dieťa zmysluplné, prirodzené a umožnia mu priame 
učenie sa prostredníctvom   získavania skúseností  potrebných do veľkého sveta. 
 
Preto naša materská škola ponúka vášmu dieťaťu akceptujúce, sociálne pozitívne prostredie s 
demokratickou atmosférou, kde každý jedinec má svoje práva a povinnosti. 
V našom prístupe preferujeme rozvíjanie samostatných pozorovacích daností dieťaťa, preto pre vaše 
dieťa denne pripravujeme rôzne hry a aktivity v centrách aktivít, kde učenie prebieha hrami, 
pozorovaním, skúmaním, bádaním, pokusmi a experimentovaním, aktívnou činnosťou dieťaťa v 
interakcií s inými deťmi v skupine. Činnosti podporujú tvorbu detí ,myslenie, nabádajú k spontánnym  
aktivitám . 
 
V rámci pôsobenia na dieťa využívame rôzne najnovšie inovačné edukačné stratégie a metódy a formy 
práce, ktoré rozvíjajú vaše dieťa v oblasti matematicko-logickej, komunikačnej, motorickej, personálno- 
sociálnej, prírodovednej, multimediálnej a umeleckej. 
 
Počas dňa vedieme deti k adekvátnej komunikácií, k prirodzenému chápaniu sveta, javov a vecí okolo 
seba, prezentácií vlastnej identity a svojho názoru a pohľadu na svet. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše výhody 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Ciele, na ktoré sa zameriavame  
 rozvíjanie celistvej osobnosti dieťaťa , jeho adaptáciu na súčasné 

prostredie, aby sa dokázalo uplatniť v rámci svojho bytia a ďalšieho 
vzdelávania  

  rozvíjanie základných spôsobilostí (kompetencií) kultúrnej a 
športovej gramotnosti  

  rozvíjanie samostatnosti a autonómie dieťaťa  

  rozvíjanie personálnej identity dieťaťa  

  rozvíjanie individuality a osobnosti dieťaťa (talent a nadanie) 
prostredníctvom individuálnych programov a aktivít  

  rozvíjanie základných komunikačných kompetencií z materinského 
jazyka a základy z cudzieho (anglického) jazyka  

  rozvíjanie sociálnych kompetencií (sociálnej, kultúrnej 
gramotnosti)  

 

Naša MŠ sa nachádza v peknom  prostredí, kde majú deti možnosť realizácie vo 
všetkých oblastiach osobnostného rozvoja. Materská škola je vybavená 
moderným zariadením a pomôckami potrebnými pre kvalitnú edukáciu a rozvoj 
detí vo všetkých oblastiach potrebných na celistvý rozvoj osobnosti dieťaťa, 
jeho individuality.  
Dieťa nadobudne spôsobilosti , potrebné pre jeho následné využitie vo veľkom 
svete .  
Interiér aj exteriér je postupne dopĺňaný tak, aby spĺňal požiadavky po všetkých 
stránkach estetického, bezpečného, kvalitného a účelného zariadenia s 
modernými inovačnými pomôckami.  
MŠ má dve triedy so spoločnou spálňou, pri každej triede je sociálne zariadenie 
pre deti. V tomto roku sa nám podarilo zrekonštruovať sociálne zariadenie pre 
deti od 2 – 4 roky trieda :“Kvetinky“. 
Trieda pre 5-6 ročné deti „Lienky“ je kompletne vybavená moderným a účelným 
nábytkom. 
V budove sa nachádza aj pohybovo- relaxačné centrum s  telocvičným náradím 
a pomôckami.  
MŠ má vybavené triedy  s interaktívnou tabuľou.  
Súčasťou budovy je kuchyňa s jedálňou, ktorá je vybavená účelným zariadením 
a spĺňa hygienické a bezpečnostné predpisy.  
Exteriér je zariadený a vybavený pomôckami na rozvoj pohybových spôsobilostí 
detí.  
Priamo v areáli MŠ  je vybudované detské ihrisko v rozlohe cca 1000 m², 

vybavené preliezkami, húpačkami, pieskoviskom, trampolínou, zostavami na 
lezenie, šmýkačky. Súčasťou školského areálu je aj multifunkčné ihrisko. 
 Podklad detského ihriska je zatrávnený, ktorý je zároveň po bezpečnostnej 
stránke vyhovujúci a zmierňujúci pri dopade dieťaťa.  
Okolie MŠ má vybudované prístupové  chodníky a cesty .  
Školský areál je sprístupnený po prevádzkových hodinách verejnosti na 
základe prevádzkového poriadku. 

 

 
Možnosť prijať dieťa 
mladšie ako 3 roky ! 
Prijímame deti od dvoch 
rokov. Vieme sa dohodnúť 
na základe konkrétnej 
úrovne dieťaťa s rodičom 
na čase a dĺžke pobytu 
dieťaťa.  
 
Pre tieto deti máme pripravené  
vybavenie , didaktické pomôcky a 
hračky.  

 
Možnosť prijať deti z 
rôznych lokalít!  
 
Deti prijímame bez ohľadu na ich 
trvalý pobyt, prípadne prechodný 
pobyt 
 
 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 Informácie pre rodičov  
Ako prihlasovať deti: deti sa prihlasujú na základe prihlášky  
  
Rodičovský príspevok: 2- 6 ročné deti  8,00€ (bez stravy)  
 
Poplatok zahŕňa všetky náklady na zabezpečenie:  

 Komplexnej starostlivosti  

 Zabezpečenie odborníkov, logopéda, lektorov a ostatný 
odborný personál, špeciálny pedagóg 

 Zabezpečenie všetkých didaktických a ostatných pomôcok a 
hračiek  

Rodičia prispievajú na: 

 Zabezpečenie pitného režimu   

 Ovocie , zelenina je podávaná mimo stravy  pri meninách 
a narodeninách detí ako príspevok rodičov oslávencov 

 Zabezpečenie posteľnej bielizne, uterák -  pranie rodičmi  podľa 
dohody na stretnutí rodičov   

 
Celodenná strava je zabezpečená v ŠJ pri MŠ.  
Cena za stravnú jednotku – 1,12 € 
 
Dokumenty :  
- prihláška do MŠ  
-vyhlásenie bezinfekčnosti dieťaťa  
- dotazník 
 
Dieťa si do MŠ prinesie:  
                                           -prezuvky, zubnú kefku, hrebeň na šnúrke,  

-telocvičný úbor, vankúš ( nové deti) 

Zopár rád, ktoré pomáhajú pri adaptácií dieťaťa v novom prostredí:  
 

 Pol roka pred nástupom do MŠ poskytnúť dieťaťu skúsenosť s odlúčením od rodičov. Spočiatku na krátku 
dobu, neskôr aj na viac hodín.  

 Proces zaradenia sa do novej sociálnej skupiny, vychádzajúc z našich skúseností, uľahčuje krátke ranné 
lúčenie .  

 Prepájať domáce hry s dieťaťom na prostredie MŠ  

 Rozhovory s učiteľkou viesť najmä v období privykania si na škôlku v popoludňajších hodinách. Ak ide o 
rozhovor o dieťati, odporúča sa dohodnúť si s učiteľkou rozhovor mimo prítomnosti dieťaťa.  

 

V posledných rokoch sa deti adaptujú v priestoroch MŠ veľmi dobre, ťažšie je to s adaptáciou rodičov. Dajte deťom 

pocítiť, že ste naň hrdí, že ho veľmi ľúbite a pobyt medzi kamarátmi je tá najúžasnejšia vec. Strach vo vašich 

červených očiach mu istotu nedodajú. Akékoľvek otázky a obavy riešte otvorenou komunikáciou s triednymi  pani 

učiteľkami, ale bez prítomnosti dieťaťa . 

 

MATERSKÁ ŠKOLA  

ZVEDAVÉ  LIENKY 

Bobot č. 63, 913 25 Bobot 
Číslo tel.: 
032 65 948 18 
Email: 
ms@bobot.sk 
 
Navštívte našu webovú lokalitu: 
www.bobot.sk , inštitúcie : materská 
škola 
 
Zriaďovateľ:  
Obec Bobot 
913 25 Bobot č. 56 
Tel. kontakt: 0905 311 315 
Email: starostka@bobot.sk 
 

 


