
Zápis škôlkarov na šk. rok 2021/2022  

Milí rodičia, aj v nasledujúcom šk. roku máte možnosť  

zapísať svoje dieťa (nar. 2015 a 2016) na stretnutia nazvané 

S NAJMENŠÍMI K BOHU, ktoré budú priamo v škôlke - ak sa 

v danej MŠ nazbiera dostatočný počet detí na vytvorenie skupiny.  

Doteraz prebiehali tieto stretnutia v MŠ Budovateľská, SMŠ Šampión, SMŠ 

Komenského, MŠ Duk. hrdinov a MŠ Kukučínova.  

Zapísať sa môže každý, kto chce, aby jeho dieťa radostnou 

a hravou formou spoznávalo Boha. Nemusíte mať obavu, že sú to vážne 

alebo náročné „vyučovacie hodiny“, kde sa 5 ročné deti budú nebodaj trápiť 

s učením sa desatora a pod. 😊 na to bude čas v škole. Tu ide skôr o zážitok 

a radostné prehlbovanie vzťahu s Bohom. Zážitok dieťaťa, 

v predškolskom veku je nenahraditeľný. Taktiež nezáleží na tom, 

či ste rímsko- či grécko-katolíci, alebo pravoslávni:  deti (ktoré to 

v tomto veku ešte príliš neriešia) sú tu vedené k základným pravdám 

o Božej láske, ktoré máme všetci spoločné.  

Mám mnohoročnú skúsenosť, že sa to deťom páči a majú tie stretnutia veľmi radi. 😊  

 

Venujem sa im takto už od r. 2001 a môžem povedať, že je to v istom zmysle moja srdcová 

záležitosť.  

Zápis prebieha už teraz. Počas letných prázdnin sa totiž 

pripravujeme na fungovanie - dávame si dokopy databázu 

zapísaných, podľa toho objednávame potrebné materiály 

pre deti (omaľovánky, ruženčeky a pod.)   

Skúsenosť rokov ale ukazuje, že vždy sa nájdu rodičia resp. 

deti, ktoré sa chcú k nám pridať až po termíne (často je to až 

uprostred šk. roka), lebo sa im to zapáčilo a veľmi túžia byť s nami. Je to super, no vtedy sme 

my už rozbehnutí a už sa nedá prihlásiť. Je mi samozrejme ľúto tieto deti odmietnuť, no 

nemáme ich v databáze (ktorá musí byť podľa zákona uzavretá 15.9.) taktiež nemám  

pre nich pripravené materiály, a prakticky je s tým problém, ktorému by sme radi predišli.  

  

Preto vás chcem veľmi pekne poprosiť o prihlásenie už teraz v júni resp. ešte 

aj v júli, aby sme sa mohli na to pripraviť.  

Ďakujem a teším sa na spoluprácu a radostné chvíle s Vašimi ratolesťami,  Mgr. Iveta Haburajová          


