Charakteristika
Materská škola Liptovský Trnovec je škola rodinného typu. Zriaďovateľom je Obec
Liptovský Trnovec. Poskytuje výchovu a vzdelávanie pre deti od 3 do 6 rokov (vo
výnimočných prípadoch aj od 2 rokov). V prípade záujmu rodičov dáva možnosť i
poldenného pobytu detí v materskej škole.
Materská škola je jednotriedna, heterogénna – čiže vekovo rôznorodá. Život v takejto
zmiešanej skupine je pre deti prirodzený a zároveň dynamický tým, že poskytuje možnosti a
príležitosti pre vzájomné učenie sa detí a rôzne sociálne situácie.
Novoprijaté deti vždy vstupujú do triedy, ktorá je už spoločenstvom detí s
dohodnutými a vzájomne akceptovanými pravidlami a hodnotami, čo im do určitej miery
uľahčuje obdobie adaptácie a zvyšuje pocit bezpečia. Materská škola realizuje predprimárne
vzdelávanie podľa Školského vzdelávacieho programu „Lienočka ťa prevedie krásnym
svetom“ vypracovaného v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne
vzdelávanie v materských školách schváleného MŠVVaŠ SR.
Vlastné zameranie
Vzhľadom k polohe obce sa naša materská škola uberá smerom k prírode. Máme
bohatý priestor na realizáciu aktivít zameraných na prírodovedné poznávanie formou
priameho zážitku, vytváranie pozitívnych postojov k prírode, rozvoj estetického vnímania a
prežívania prírody. Počas pobytu vonku si deti utvárajú kladný vzťah k prírode, uvedomujú si
význam a hodnotu životného prostredia pre človeka i pre rôzne druhy živočíchov. Na základe
pozorovania a praktických skúseností deti poznávajú význam rastlín a živočíchov pre život
človeka.
Našim cieľom je poskytnúť deťom čo najviac príležitostí na zmysluplné učenie sa
hrou a objavovanie okolitého sveta.
Prevádzka materskej školy je od 6,45 hod. do 16,15 hod.
Príchod detí je do 8,00 hod. (neskorší príchod treba vopred dohodnúť).
Odhlasovanie zo stravy osobne alebo telefonicky na číslo 044 55 98 327 najneskôr do 8,00
hod. príslušného dňa.
Email: mslipttrnovec@gmail.com
Personálne zabezpečenie
Pedagogickí zamestnanci
Mgr. Andrea Záborská – riaditeľka MŠ
Katarína Hrčová – učiteľka
Nepedagogickí zamestnanci
Eva Hlavnová – kuchárka
Mgr. Monika Glembová – administratíva skladu školskej jedálne, hygiena prostredia

