Příprava k přijímacímu řízení - možnost návštěvy
mateřské školy!
Od úterý 19.4.2022 do úterý 3.5.2022 (dva týdny), můžete, vážení rodiče, se
svým dítětem, chystajícím se k zápisu, navštívit osobně naši školku k prohlídce
prostor, nasátí atmosféry a získání potřebných informací k přijímacímu řízení.
Pro objednání návštěvy prosím kontaktujte třídní učitelky, na níže uvedených
telefonech nebo e-mailech.

Třída Světýlka s montessori principy:
Bc. Jana Herzogová, tel. 606 605 436, e-mail: jana.herzogova@zsspalov.cz
Třídu s montessori principy můžete navštívit se svým dítětem ve výše uvedených
dnech od 7.30 - 10.00, kdy uvidíte práci a aktivity s dětmi přímo naživo nebo pak
odpoledne od 16.00 - 18.00 hod, již bez našich dětí.
Těšit se budeme také na všechny, kteří se chtějí o montessori principech
dozvědět více, a to na PŘEDNÁŠCE PRO RODIČE, která se uskuteční ve
školce, přímo v montessori třídě, v pátek 29.4.2022 od 16.30 hod. Zájemci o
přednášku se prosím také telefonicky či e-mailem objednejte na výše uvedeném
kontaktu. Děkujeme.

Třída Sluníčka s klasickým vzděláváním:
Daniela Haubeltová, tel. 732 132 182, e-mail: daniela.haubeltova@zsspalov.cz
Klasickou třídu můžete rovněž navštívit ve výše uvedených dnech, od 7.30 10.00 hod nebo od 16.00 - 18.00 hod. Dopoledne uvidíte hry a práci dětí v
běžném provozu, odpoledne pak prostory školky.

V případě, že někteří rodiče uvedené nabídky návštěvy školky nevyužijí, jsou
předlohy všech dokumentů potřebných k zápisu na webu školy.
Vyplněné dokumenty pak rodič dodá do školky přímo v den zápisu, ve středu
4.5.2022, od 8.00 do 16.00 hod.
Kterou paní učitelku, ze které třídy a kdy ve školce, v den
zápisu 4.5.2022, zastihnu?

8.00 - 13.30 hod Danielu Haubeltovou - třída s klasickýcm vzděláváním
13.30 - 16.00 hod Bc. Janu Herzogovou - třída s montessori principy
I když v den zápisu nezastihnete danou paní učitelku té či té větve vzdělávání, nic
se neděje, druhá paní učitelka Vám poskytne stejné a kompletní informace.
Zápis do MŠ ve středu 4.5.2022 od 8.00 do 16.00 hod.

