VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Adresa:
Email adresa:
Mobil:
Zriaďovateľ:
Riaditeľka MŠ:
Triedna učiteľka:
Prevádzková doba:
Vedúca ŠJ:
Kontakt:

Materská škola s VJM – Óvoda, Štrkovec, Kövecses 62, 98045
msstrkovec62@gmail.com
0918 794 406
OÚ Štrkovec
Edita Ivánová
Alžbeta Fürjesová
Pondelok: – Piatok: 6.40h – 16.00h
Mária Bukovinská
0907 308 781

V obci Štrkovec prvýkrat otvorili materskú školu v rodinnom dome /dom bývalej farnosťi/
v roku 1952. Budova materskej školy bola viackrát zrekonštruovaná, posledná rekonštrukcia
prebiehala v roku 2019 – nová strešná krytina a prístavba novej miestnosti spálne. Od vtedy sú
vytvorené podmienky pre 20 detí.
Podmienky prijatia:
Deti do materskej školy sa prijímajú na základe písomnej žiadosti podanej zákonným
zástupcom počas zápisu. Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od
všeobecného lekára dieťaťa. Riaditeľka materskej školy zverejní na budove školy a inom verejne
dostupnom mieste podmienky prijímania detí do materskej školy v apríli, miesto a termín podania
žiadosti v čase od 1.mája do 30. mája,

Vzdelávací proces:
Okrem odbornej starostlivosti materská škola ponúka, zážitkové učenie, prácu s IKT, spoločné
akcie s rodičmi, športové dni, karneval, Deň matiek, Deň detí, Rozlúčka s predškolákmi. Ponúkame
aktivity pre deti podľa - Školský vzdelávací program – „ Malí objavkovia“.
Počet detí v školskom roku 2021/2022 je 18 deti. Materskú školu navštevujú aj deti predškolského
veku z obci Neporadza, Kesovce, Včelince – Krpec.

ÁLTALÁMOS INFORMÁCIÓK
Az óvoda címe:
Email cím:
Mobil:
Az óvoda fenntartója:
Az óvoda igazgatónoje:
Osztályfonok:
Nyitvatartási ido:
Iskolai konyhafonokno:
Elérhetoség:

Materská škola s VJM – Óvoda, Štrkovec, Kövecses 62, 980
msstrkovec62@gmail.com
0918 794 406
Községi hivatal - Kövecses
Iván Edit
Fürjes Erzsébet
Hétfő: - Péntek: 6.40h – 16.00h
Bukovinszka Mária
0907 308 781

Kövecses községben 1952 – ben nyitották meg az első óvodát. Ez az óvoda a mai alapiskola
épületének egyes helységeiben volt kialakítva. Majd 1982 – ben az intézményt a volt református
parókia / nem erre a célra épült, szolgálati lakásban/ helyezték el. Ezt az épületet az idők folyamán
többször átépítették, felújították. Kezdetben az étkezde és konyha is ebben az épületben volt. Az
utolsó rekonstrukció 2019 – ben az intézmény új tetőszerkezetet kapott és hozzáépítés után
halószobával bővült. Ezzel az intézményben 20 gyermek részére lett megfelelő körülmény kialakítva.
Beiratkozás feltételei:
Az óvodába a gyermekeket a szülők által kitöltött beiratkozási nyomtatvámy /kérvény/
alapján veszik fel, melyet a beiratkozási idő alatt azaz minden év május 1.-től május 30.- ig kell leadni
az óvodában. Ha a létszám engedi évközben is lehet beiratkozni. A kérvénynek tartalmaznia kell
a gyermekorvos által csatolt, a gyermek egészségi állapotáról és oltási igazolásról szóló bejegyzést.

Óvodai képzés:

A szakszerű nevelés mellett az iskolai oktató nevelő programunk „A kis felfedezők“ által
nyújtott , kidolgozott heti témakörökre lebontott ismeretekkel bővítjuk a gyermekek tudását.
Programunkat számos aktivitással, élményeken alapuló ismeretszerzéssel bővítjuk. Az év folyamán
akciókat szervezünk, amelyek szorosan kapcsolódnak az évszakok és népi hagyományőrző
szokásokhoz: karácsonyi betlehemes játékok, karnevál, tél búcsúztató, húsvéti szokások, Anyák
napja, Gyermeknap, ballagási ünnepség.
A 2021/2022 iskolai évben a gyermekek létszáma 18. Az óvoda látogatása ettől az évtől már
kötelező az 5 -6 éves gyermekek részére. Az iskolai előkészítőt már a környező falvakból /
Naprágy,Keszi, Kerepec/ is látogatják a gyermekek.

