PREHĽAD MATERSKÝCH ŠKÔL V BANSKEJ BYSTRICI
1. Materská škola Lazovná 32, Banská Bystrica
Lokalita: Centrum mesta
Prevádzková doba : 6,30 h. – 16,30 h.
Počet tried: MŠ je 4 triedna, z toho 1 heterogénna trieda
Profilácia: "Ekologická a environmentálna výchova“, materská škola má dve záhrady, kde
deti príjemne trávia čas pobytu vonku. Ponúkame: oboznamovanie s anglickým jazykom,
získanie základov pri práci s počítačom, plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik.
Aktivity: besiedky pre rodičov, bábkové predstavenia, fašiangový karneval, účasť detí na
rôznych súťažiach a podujatiach, spolupráca so ZŠ, ÚĽUV-om, Stredoslovenským múzeom,
bábkovým divadlom, knižnicou, penziónom pre seniorov ...
Deň otvorených dverí: 1.3.2012
2. Materská škola Horná 22, Banská Bystrica.
Lokalita: Centrum mesta
Prevádzková doba : 6,30 h. – 16,30 h.
Počet tried: MŠ je 3 triedna, všetky homogénne triedy, podľa veku detí.
Profilácia: Organizácia dňa rešpektuje zákonitosti psychického a telesného rozvoja detí,
ich vekové osobitosti. Materská škola pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu:
"Detský raj" a projektu: "Zdravá škola“.
Pre nadané deti ponúkame krúžkovú činnosť, ktorú vedú kmeňové pani učiteľky.
Krúžky: oboznamovanie detí s anglickým jazykom, výtvarný krúžok, spevácko-tanečný
krúžok, literárno-dramatický krúžok, tvorivé dielne- netradičné techniky.
Deň otvorených dverí: priebežne
3. Materská škola Cesta k nemocnici 37, Banská Bystrica, www.materska_skola.szm.com
Lokalita: Centrum mesta, pri starej nemocnici
Prevádzková doba : 6,30 h. – 16.45 h.
Počet tried: MŠ je 4 triedna, všetky heterogénne triedy.
Profilácia: Materská škola ako jediná v meste Banská Bystrica poskytuje diétne
stravovanie- šetriaca diéta, bezlepková diéta a diéta pri diabetes.
MŠ je zameraná na správne držanie tela a športové aktivity.
Nadštandartné aktivity- tenisový krúžok pod vedením profesionálnych trénerov.
Deň otvorených dverí: 1.2.3.2012
4. Materská škola Profesora Sáru 3, Banská Bystrica.
Lokalita: Centrum mesta, pri rozhlase
Prevádzková doba : 6,30 h. – 17,00 h.
Počet tried: MŠ je 4 triedna, heterogénne triedy.
Profilácia: Materská škola sídli v krásnom a tichom prostredí, plnom zelene.
Poskytujeme deťom:
− výchovu a vzdelávanie, ktoré je postavené na premene citového prežívania
a praktických skúseností na poznávacie procesy, t. zn. príbehové, zážitkové učenie;
− uplatňujeme netradičné formy výchovy a vzdelávania, napr. práca s rozprávkou;
− spoločné slávenie sviatkov roka s rodičmi a napĺňanie nášho motta „Dieťa v láske
prijať, v úcte vychovať a v slobode prepustiť“
− Projekt „Dopravná výchova v Materskej škole Zmena“ - sprístupňujeme v areáli
školského dvora na dopravnom ihrisku - dopravnú teóriu a prax všetkým deťom, ako
prevenciu proti nehodovosti na cestách.

− Ozdravovacie aktivity, v rámci projektu Škola podporujúca zdravie: turistické
vychádzky, školu v prírode na Donovaloch, poznávacie výlety, jazdu na koňoch,
plavecký a lyžiarsky výcvik, denné ovocné hostinky a pod.
Záujmové krúžky: výtvarný a dramatický krúžok, ľudový tanec so spevom,
oboznamovanie s jazykom anglickým.
Deň otvorených dverí: 13. -14.2. 2012 od 10,00 -11,00 a od 15,00 -16,00 h.
5. Materská škola 9. mája 26, Banská Bystrica.
Lokalita: Centrum mesta, na sídlisku Uhlisko v blízkosti prírodného prostredia pod
Urpínom
Prevádzková doba : 6,30 h. – 16,30 h.
Počet tried: MŠ je 3 triedna, všetky heterogénne triedy.
Profilácia: Materská škola má krásny areál bohatý na zeleň, slúži na pohybové a športové
aktivity detí, na edukačné aktivity a hry detí. Východiskom je úcta k dieťaťu, jeho
jedinečnosti, zachovanie jeho autonómie v procese aktívneho učenia.
Materská škola sa zameriava na: utváranie postoja k zdravému životnému štýlu,
prostredníctvom športových a pohybových aktivít, tak, aby sa pohyb stal prirodzenou
súčasťou života detí, rozvíjanie tvorivosti prostredníctvom rôznych výtvarných techník a
aktivít, rozvíjanie enviromentálneho cítenia, vnímanie krásy prírody a jej čara
prostredníctvom zážitkového učenia a priameho pozorovania.
V rámci dobrej spolupráce s rodičmi, Radou rodičov a Školskou radou ponúkame rôzne
športové, pohybové, kultúrne a tvorivé aktivity pre rodičov s deťmi
Projekty: Evička nám ochorela
Krúžky: Oboznamovanie s anglickým jazykom
Deň otvorených dverí: 8. 03. 2012 od 8,00 -16,00 h.
6. Materská škola Na Starej tehelni 7 Banská Bystrica, www.msbzuco.webnode.sk
Lokalita: Centrum mesta, na sídlisku Uhlisko v príjemnom prírodnom prostredí
Prevádzková doba : 6,30 h. – 17,00 h.
Počet tried: MŠ je 4 triedna, všetky heterogénne triedy.
Profilácia: „Jedným z nosných pilierov je spolupráca s rodinou v rámci programu Krok za
krokom“
Zelená škola – je pre ľudí ktorí....... vnímajú krásu a prepojenosť všetkého živého, myslia
tvorivo a kriticky, konajú v prospech zachovania života na Zemi, pretože len slová nestačia,
Škola priateľská k deťom – je pre všetkých ktorí uznávajú rovnaké práva pre deti z rôznych
kútov sveta,
Počítač môj kamarát – pre každého kto hľadí vpred, je moderný a nechce zaostávať,
Cvičím hravo, cvičím zdravo – pre tých ktorí radi športujú a chcú byť fit,
Srdce na dlani – je pre tých, ktorým záleží na dobrých vzťahoch v materskej škole.
Ponúkame rodičom aj možnosť rozvoja talentu a nadania detí najmä v oblasti športu
a oboznamovania s jazykom anglickým.
Deň otvorených dverí: 20.02. 2012 od 10,30-11,30 h a od 15,00-16,00 h.
7. Materská škola Trieda SNP 77, Banská Bystrica
Lokalita: Centrum mesta, na Sídlisku, ktorá je súčasťou obytného bloku
Prevádzková doba : 7,00 h. – 16,30 h.
Počet tried: MŠ je 1,5 triedna, ktoré sú heterogénne
Profilácia: Podľa vypracovaného projektu s učebnou pomôckou Lego Dacta využívame
inovačné prvky tak, aby sa dieťa sebarealizovalo formou konštruktívnej aktivity, kde je ono
samo centrom každej činnosti. Neučí sa priamo pojmy, ale skôr si osvojuje postupy

prostredníctvom zážitkov a skúseností, realizujeme rozvíjanie estetického cítenia so
zameraním na výtvarnú oblasť, Škola podporujúca zdravie, podľa požiadaviek rodičov
zabezpečujeme oboznamovanie sa s cudzím jazykom spolupráci s Centrom voľného času,
dvakrát týždenne v popoludňajších hodinách, postupne so všetkými deťmi, vytváranie
rodinnej atmosféry naša MŠ našla svoje zameranie inklinujúce k rodinnému typu výchovy.
Uvedomujeme si, že nahradiť dieťaťu rodinnú výchovu v plnom rozsahu nie je možné, ale
usilujeme sa o maximum, do výchovy a vzdelávania implementujeme program výchovy
„Krok za krokom“.
Deň otvorených dverí: 14.02. 2012.
8. Materská škola 29. augusta 14, Banská Bystrica, www.ms29-augustabb.sk
Lokalita: Centrum mesta, na Sídlisku, ktorá je súčasťou obytného bloku
Prevádzková doba : 6,30 h. – 16,30 h.
Počet tried: MŠ je 5 triedna, ktoré sú heterogénne
Profilácia: regionálna výchovu a uplatňovanie prvkov metodiky Krok za krokom.
MŠ je špecifická podávaním raňajok. Ďalšie aktivity , ktoré poskytujeme v rámci pobytu
dieťaťa v MŠ sú: tréning fonematického uvedomovania, detský folklórny súbor Dupkáčik,
výtvarný krúžok, ergo terapia, hra na flautu, anglický jazyk, hipoterapia, lyžiarsky, plavecký
kurz a ďalšie aktivity podľa aktuálnej ponuky.
Deň otvorených dverí: 15.02. 2012
9. Materská škola Hronská 18, Banská Bystrica
Lokalita: v mestskej časti Šalková
Prevádzková doba : 6,15 h. – 16,15 h.
Počet tried: MŠ je 1triedna, ktorá je heterogénna
Profilácia: Materská škola je rodinného typu. Zameriava sa na environmentálnu výchovu
zdravý životný štýl a zdravé životné prostredie, preferuje zdravé prospievanie dieťaťa
a zoznamovanie sa s prírodou v každom ročnom období.
Deň otvorených dverí: priebežne
9. Materská škola Jakubská cesta 77, Banská Bystrica, www.msjakubko.edupage.org
Lokalita: v mestskej časti Jakub
Prevádzková doba : 6,30 h. – 16,30 h.
Počet tried: MŠ je 2 triedna, ktoré sú heterogénne
Profilácia: Materská škola preferuje zdravý životný štýl a realizuje projekt saunovania
detí vo vlastnej saune s projektom „Máme malý fínsky dom, veľa zdravých detí v ňom“
V Školskom vzdelávacom programe JAKUBko sa okrem štandardných osnov a edukačných
cieľov plnia špecifické edukačné projekty : Evička nám ochorela - zdravotná výchova
v spolupráci so Slovenským červeným krížom, „Malí herci“ - dramatizácia , spolupráca
s bábkovými divadlami, „Na náučnom chodníku Jakub“- environmentálna a regionálna
výchova, turistika, „Koník môj kamarát“ - hipoterapia – jazda na poníkoch.
Na základe ponúk a záujmu rodičov sa realizuje: výuka anglického jazyka, plavecký a
lyžiarsky kurz
Deň otvorených dverí : priebežne
11. Materská škola Senická cesta 82, Banská Bystrica
Lokalita: v mestskej časti Senica
Prevádzková doba : 6,15 h. – 16,00 h.
Počet tried: MŠ je 1 triedna, ktorá je heterogénna

Profilácia: Prioritou je rodinná výchova netradičnými postupmi s alternatívnymi prvkami
regionálnej výchovy podľa hesla: „Sme tu jedna rodina a radi sa máme, každé ráno s radosťou
sa tu stretávame.“ Materská škola nesprostredkováva deťom iba poznanie, pomáha im aj
zblížiť sa s vrstovníkmi, prekonávať adaptačné problémy, citovo dozrieť a nájsť si miesto v
kolektíve detí.
V materskej škole majú deti možnosť navštevovať krúžok anglického jazyka, krúžok Eľkonin
– tréning fonematického uvedomovania, podľa záujmu rodičov je možnosť kurzov plávania a
lyžovania, koncoročný výlet s deťmi, divadielka podľa ponuky, karneval, program detí pri
príležitosti Vianoc a Dňa matiek, rozlúčka s predškolákmi.
Deň otvorených dverí: priebežne
12. Materská škola Radvanská 26, Banská Bystrica
Lokalita: v mestskej časti Radvaň, vedľa Tihányovského kaštieľa
Prevádzková doba : 6,30 h. – 17,30 h.
Počet tried: MŠ je 5 triedna, ktoré sú spravidla homogénne
Profilácia: Prioritou je zdravý životný štýl a prostredníctvom osobnosti detí pôsobenie na
rodinu a širokú verejnosť. Zameranie na zdravý fyzický a psychický vývoj, spoluprácu
s rodinou a širokou verejnosťou, individuálny prístup k deťom, uspokojovanie potrieb
dieťaťa, nie učiteľa. V edukačnom procese využívanie Metodiky Krok za krokom. Realizácia
projektov „Kamarátka fit-lopta“, „Počítač, môj kamarát“, „Národný program Zdravie v
školách“.
Deň otvorených dverí: 29.2.2012 od 9,00 -11,30 h.
13. Materská škola Radvanská 28, Banská Bystrica
Lokalita: v mestskej časti Radvaň
Prevádzková doba : 6,30 h. – 16,30 h.
Počet tried: MŠ je 6 triedna, heterogénne aj homogénne / podľa potreby/
Profilácia: Naša MŠ je vo svojom školskom vzdelávacom programe zameraná na :
Dopravnú výchovu, Environmentálnu výchovu, Zdravú školu. Ponuka nadštandardných
aktivít : - výučba anglického jazyka, divadelný krúžok, ľudové tance, výtvarný krúžok,
náboženská výchova, hra na hudobný nástroj – flauta, lyžiarky výcvik, plavecký výcvik,
hipoterapia – jazda na poníkoch, škola v prírode, turistické vychádzky do prírody,
bábkové predstavenie, aktivity s deťmi podľa projektu ,, Evička nám ochorela“, aktivity s
deťmi – Bezpečne do škôlky /s príslušníčkou policajného zboru/.
Deň otvorených dverí: 22.2.2012 od 8,00 -11,30 h.
14. Materská škola Kremnička 22, Banská Bystrica, www.mskremnicka.edupage.org.
Lokalita: v mestskej časti Kremnička
Prevádzková doba : 6,30 h. – 16,30 h.
Počet tried: MŠ je 1 triedna heterogénna
Profilácia: MŠ rodinného typu, v peknom priestrannom areáli MŠ sa nachádza
novovybudované tartanové ihrisko. Deti majú možnosť pravidelne navštevovať futbalové
ihrisko TJ - Kremnička a tak rozvíjať pohybové kompetencie. Záujmové krúžky detí: anglický
jazyk a tanečno - pohybový.
Deň otvorených dverí: v priebehu februára – po dohode s riaditeľkou
15. Materská škola Jilemnického 8, Banská Bystrica, www.ms-jilemnickehobb.sk
Lokalita: v mestskej časti Fončorda
Prevádzková doba : 6,30 h. – 16,30 h.
Počet tried: MŠ je 4 triedna, zvyčajne homogénne

Profilácia: podpora a rozvíjanie pozitívneho vzťahu k pohybových aktivitám detí
Deň otvorených dverí: priebežne
16. Materská škola Družby 3, Banská Bystrica, www.msdruzbybb.sk
Lokalita: v mestskej časti Fončorda
Prevádzková doba : 6,30 h. – 17,00 h.
Počet tried: MŠ je 6 triedna, zvyčajne homogénne triedy
Profilácia: Rozvoj zručností a tvorivosti detí v záujmových činnostiach krúžky: výtvarný,
tanečný moderný aj ľudový, Lego, Anglický jazyk, Hip - Hop, plavecký kurz, hipoterapia
17. Materská škola Nová 2, Banská Bystrica
Lokalita: v mestskej časti Fončorda
Prevádzková doba : 6,30 h. – 17,00 h.
Počet tried: MŠ je 6 triedna, zvyčajne homogénne triedy
Profilácia: Vytvárajú podmienky pre integráciu detí so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Budujú otvorenú materskú školu, uplatňujú Krok za krokom,
realizujú aktivity interného metodického združenia (Mama, oco čítaj so mnou, Cesta za
rozprávkou), Rozvíjajú počítačovú gramotnosť, vydávajú časopis MŠ LÚČIK, záujmovú
činnosť uskutočňujú v spolupráci s CVČ, Havranské 9, Edesta, Gazdáčik (hipoterapia),
tanečný krúžok, výučba anglického jazyka, gymnastika, lyžiarsky výcvik, plavecký,
korčuliarsky, celodenné či týždenné pobyty v prírode zamerané na športové aktivity.
Poskytujú deťom zážitky z detských bábkových a hudobných predstavení, umožňujú rodičom
zapojiť sa do telovýchovných aktivít v materskej škole.
Deň otvorených dverí: priebežne
18. Materská škola Tulská 25, Banská Bystrica, http://mstulska.meu.zoznam.sk
Lokalita: v mestskej časti Fončorda
Prevádzková doba : 6,30 h. – 16,30 h.
Počet tried: MŠ je 5 triedna, spravidla homogénne triedy
Profilácia: MŠ sa profiluje na environmentálnu výchovu, používať osvojené spôsoby
ochrany životného prostredia, vlastným myslením a konaním ovplyvňovať environmentálne
správanie iných. Úzka spolupráca so ZŠ Moskovská a Centra pedagogicko – psychologického
poradenstva a prevencie. Ponuka: environmentálny krúžok (vedený pracovníkom Slovenskej
agentúry životného prostredia), tanečno – pohybový krúžok, „Tréning fonematického
uvedomovania podľa Eľkonina“ lyžiarsky výcvik, výučbu anglického jazyka, „Noc v MŠ“(hľadanie Alibabovho pokladu, Plán tzv. "Športových cvičení" v športovej hale Dukla pod
vedením, profesionálnych športovcov a trénerov.
Deň otvorených dverí: 9.-10.3. 2012 od 8,00 -15,00 h
19. Materská škola Šalgotarjánska Banská Bystrica
Lokalita: v mestskej časti Fončorda
Prevádzková doba : 6,15 h. – 16,45 h.
Počet tried: MŠ je 6 triedna, spravidla homogénne triedy
Profilácia: Dopravná výchova – osobná bezpečnosť a prevencia úrazovosti detí, okolitý
terén je zatrávnený a doplnený o zeleň, ktorá skvalitňuje ovzdušie a tvorí prirodzenú bariéru
od vzdialenejšej cestnej komunikácie, rozsiahly areál školskej záhrady umožňuje množstvo
pohybových aktivít, účelové využívanie asfaltových chodníkov na doplnenie teoretickej časti
o praktickú výučbu dopravnej výchovy, MŠ disponuje vlastnou telocvičňou, učebňou
estetickej výchovy a učebňou na teoretickú výučbu dopravnej výchovy. teoretická a

praktická výučba dopravnej výchovy, tréning fonematického uvedomovanie podľa Eľkonina,
„Srdce na dlani“ – preventívny výchovný program na potláčanie agresivity a nevhodných
prejavov, „Evička nám ochorela“ projekt realizovaný v spolupráci s ČK – elementárne
základy poskytovania prvej pomoci, výučba anglického jazyka – externý lektor, tanečný
krúžok – Pastierik (ľudový tanec), spolupráca s Divadlom tichej iskry a Divadlom z Pasáže,
kultúrno – spoločenské akcie s rodičmi – Festival detskej divadelnej tvorby, besiedky, tvorivé
dielne, spolupráca s knižnicou, spolupráca so
ZŠ Spojová (základy práce
s počítačom),UĹUV, stomatológ,
Deň otvorených dverí: 6. 3. 2012 od 10,30 -11,15 h a 7. 3. 2012 od 10,30 -11,15 h
20. Materská škola Na Lúčkach 2, Banská Bystrica
Lokalita: v mestskej časti Podlavice
Prevádzková doba : 6,30 h. – 16,30 h.
Počet tried: MŠ je 4 triedna, spravidla heterogénne triedy
Profilácia: Uplatňovanie alternatívnych prvkov programu Krok za krokom, Projekt
„Výchova k zdraviu“ - poskytnutie deťom nadštandartných doplnkových aktivít zameraných
na uplatňovanie zdravého životného štýlu, Projekt „ Školské ovocie“ – zdravá strava, Projekt
„Pohybová príprava pre najmenších“ -ozdravný program formou športových kurzov podľa
záujmu rodičov, pobytom a športovými aktivitami detí v triede, na školskom dvore
a v prírode, príprava na športové súťaže, rozvíjanie pohybových, koordinačných a kondičných
schopností detí, Projekt: „Čo je zdravé a čo nie?“ boj proti obezite, rozvíjanie jazykových
schopností nadaných detí jazykovou prípravou v anglickom jazyku- krúžok Happy sloník,
rozvíjanie základných poznatkov o bezpečnom správaní sa na verejných komunikáciách
v spolupráci s políciou- Projekt „Bezpečná škôlka“, rozvíjanie informačných kompetenciíprogram šašo Jašo, robotická včielka Bee – Bot, uplatňovanie prvkov environmentálnej
výchovy, ľudových zvykov a tradícií.
Deň otvorených dverí: 2. 3. 2012 od 10,00 -14,00 h
21. Materská škola Buková 22, Banská Bystrica, www.skolka‐skubin.info
Lokalita: v mestskej časti Skubín
Prevádzková doba : 6,30 h. – 16,45 h.
Počet tried: MŠ je 2 triedna, heterogénne triedy
Profilácia: Uplatňujú inovačné metódy a formy práce (zážitkové učenie, metamorfózna
didaktika) so zameraním na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa v úzkej spolupráci s rodinou
Deň otvorených dverí: 5. – 9. 3. 2012 od 14,30 -16,30 h
22. Materská škola Odbojárov 9 Banská Bystrica
Lokalita: v mestskej časti Rudlová - Sásová
Prevádzková doba : 6,30 h. – 16,45 h.
Počet tried: MŠ je 2 triedna, heterogénne triedy
Profilácia: environmentálna výchova, výchova k zdravému spôsobu života, ponúkajú
aktivity : - oboznamovanie s anglickým jazykom, tanečný krúžok, plavecký a lyžiarsky kurz,
školu v prírode a iné
Deň otvorených dverí: 7. 3. 2012 od 8,00 -15,00 h
23. Materská škola Sásovská cesta 21 Banská Bystrica
Lokalita: v mestskej časti stará Sásová
Prevádzková doba : 6,30 h. – 16,30 h.
Počet tried: MŠ je 4 triedna, heterogénne triedy

Profilácia: MŠ rodinného typu v krásnom areáli, projekty a programy
školy:
metamorfózna didaktika, zážitkové učenie, Výtvarné aktivity detí, Fonetický tréning podľa
Eľconina, Eko stopa – enviromentálna výchova, Srdce na dlani – prosociálny program.
Ponúkajú hipoterapiu - jazda na poníkoch, zdravý životný štýl – otužovanie / bazén/, sezónne
činnosti. Oboznamovanie s anglickým jazykom, plavecký a lyžiarsky kurz,
Aktivity: v spolupráci s rodinou a ZŠ Ďumbierska a OR obvodu Rudlová a Sásová, MsP,
HaPZ Banská Bystrica a iní
Deň otvorených dverí: 29.2. 2012 od 10,00 -15,00 h
24. Materská škola Magurská 14 Banská Bystrica, www.magurska.szm.com
Lokalita: v mestskej časti Sásová
Prevádzková doba : 6,30 h. – 17,00 h.
Počet tried: MŠ je 4 triedna, heterogénne triedy
Profilácia: športové aktivity v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, voľnočasové
športové aktivity - Fit lopta, tanečno-pohybový krúžok, zdravotná výchova pohybového
aparátu,
predplavecká príprava 2 x ročne, lyžiarsky výcvik, výlety do prírody,
škola v prírode, realizácia výtvarného krúžku. Ponuka materskej školy - spolupráca so
súkromnou umeleckou školou Lavuta - spoluorganizovanie kultúrnych podujatí – koncerty,
spevácky krúžok, tanečný krúžok, spolupráca so Základnou školou Pieninská - návšteva
odbornej učebne s interaktívnou tabuľou, so Slovenským červeným krížom - zapojená
v Projekte Evička, Policajným zborom Slovenskej republiky - zapojená v Projekte
s dopravnou tematikou, s Farmou Gazdáčik,
Deň otvorených dverí: v priebehu februára po dohode s riaditeľkou
25. Materská škola Karpatská 3, Banská Bystrica, www.mskarpatska.sk
Lokalita: v mestskej časti Sásová
Prevádzková doba : 6,00 h. – 17,00 h.
Počet tried: MŠ je 5 triedna, heterogénne triedy
Profilácia: Školský vzdelávací program našej MŠ vychádza z tvorivo – humanistickej
koncepcie výchovy. Tvorivosťou rozumieme produkciu nových a súčasne užitočných riešení,
nápadov, myšlienok a činov, správania. Cieľom je, aby sa tvorivosť stala zmyslom života, aby
bola prostriedkom pomocou ktorého sa človek celý život snaží dosahovať svoju
sebarealizáciu. V strede záujmu je osobnosť dieťaťa. K dieťaťu a jeho výchove pristupovať
v súlade s princípmi tohto modelu. Model integruje v sebe humanistický a personalistický
prístup keď v centre je myslenie, prežívanie, hodnotenie, cítenie, tvorenie, jeho správanie ako
komplex vyjadrenia jednoty osobnosti. Krúžková činnosť: Technický krúžok pri MŠ
Karpatská v spolupráci s klubom Amavet 937 pri SOŠS Kremnička 10 Banská Bystrica,
Anglický jazyk v spolupráci so spol. Edesta, Pohybový krúžok v spolupráci s Centrom
voľného času Róberta Tatára, podľa záujmu rodičov : plavecký a lyžiarsky výcvik
Deň otvorených dverí: 1. 3. 2012 od 8,00 -15,00 h
26. Materská škola Strážovská 3, Banská Bystrica, www.msstrazovskabb.ofirme.sk
Lokalita: v mestskej časti Sásová
Prevádzková doba : 6,30 h. – 16,30 h.
Počet tried: MŠ je 5 triedna, spravidla homogénne triedy
Profilácia: Materská škola sa profiluje ako škola zameraná na celostný rozvoj osobnosti
dieťaťa s využitím stratégií jeho personálneho a sociálneho rozvoja pri výrazne individuálnom
prístupe k dieťaťu. Túto profiláciu napomáhajú podporovať programy Krok za krokom,
projekt Lego Education, vnútroškolský projekt výchova k zdravému životnému štýlu
a pozornosť venujeme aj rozvoju čitateľskej gramotnosti, matematickej a prírodovednej

gramotnosti. Z prierezových tém školského vzdelávacieho programu venujeme zvýšenú
pozornosť environmentálnej výchove. Materská škola je vybavená vlastnou telocvičňou a
environmentálnou učebňou. Krúžková činnosť : anglický jazyk - Vzdelávacia ustanovizeň
Edesta, tanečný krúžok- ľudové tance : SZUŠ R. Tatára
Deň otvorených dverí: 1. 3. 2012 od 8,00 -10,00 h
27. Materská škola Tatranská 63, Banská Bystrica, www.ms‐tatranska.sk
Lokalita: v mestskej časti Sásová
Prevádzková doba : 6,00 h. – 17,00 h.
Počet tried: MŠ je 4 triedna, heterogénne triedy
Profilácia: Každé dieťa je jedinečná bytosť schopná pozitívneho vývoja. Chceme, aby v
našej materskej škole mohlo každé dieťa zažiť pocit úspechu a šťastia. Prostredníctvom
projektov školy,krúžkov: anglický jazyk, hudobný krúžok, športový krúžok, výtvarný
krúžok, počítačový krúžok , intenzívnou a neformálnou spoluprácou s rodinou, systém
„otvorených“ dverí.
Deň otvorených dverí: 23.2.2012- stretnutie rodičov a priateľov školy o 16,00h.

