
Základní škola a Mateřská škola, o. p. s. 

ŠKOLIČKY
PRO DĚTI OD 2 DO 5 LET

ŠKOLIČKA 
ROSIČKA

ŠKOLIČKA 
KAPIČKA

od 1. září 2016  
otevíráme NOVĚ 

Zajišťujeme dětem celodenní 
kvalifikovanou a přátelskou péči pro 

individuální rozvoj nadání Vašeho dítěte.

BRNO - NÁMĚSTÍ 28. ŘÍJNA 16

NOVĚ REKONSTRUOVANÁ BUDOVA S MODERNÍM VYBAVENÍM  

A VLASTNÍM HŘIŠTĚM  

(zabezpečený vstup pod kamerovým systémem a elektronicky řízený čipem)

Provozní doba: pondělí – pátek 7.00 – 18.00 hod.

dvě skupiny maximálně po 14 dětech

Cena včetně celodenní stravy a nápojů - 4 800 Kč za měsíc

(možnost odpočtu nákladů na péči o dítě z daňového základu)



projekt MPSV ČR č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0000796)
podle zákona č. 247/2014 Sb.

Zřizovatelem Dětské skupiny ŠKOLIČEK KAPIČKA A ROSIČKA  
je Základní škola a mateřská škola Pramínek,o. p. s.  

Heyrovského 13, Brno 635 00, IČ: 25 34 82 21

Kontaktní osoba: PaedDr. Božena Havelková, tel.: 546 216 638, 603 365 957
e-mail: praminek@praminek.cz

WWW. PRAMINEK.CZ - PŘIHLÁŠKY A DALŠÍ INFORMACE

NABÍZÍME  DĚTEM: 
• Podnětné prostředí v nově rekonstruované budově: hernu s jídelnou, lehátka k odpočinku, koupelnu s umyvadly + toalety a šatnu se skříňkami. • Velkorysé prostory k pobytu v přírodě v komplexu zahrady v zadním traktu budovy s dětským hřištěm nebo možnost využití parku Lužánky.• Moderní vybavení pomůckami ke vzdělávání i pro individuální hru dětí.• Odborná logopedická preventivní péče o komunikaci dětí.• Pravidelné stravování, kvalitní jídlo pro předškolní věk s dostatkem nápojů.• V nabídce se střídá činnost k rozvoji dětí (hudební, pohybová, výtvarná, předmatematická, jazyková,...).

• Partnerský, respektující přístup s projevy uznání s pocitem lásky a bezpečí odborně vzdělaných "CHŮV".
• Stimulační skupina pro děti od 4–5 roků (PODPORA ŠKOLNÍ ZRALOSTI).

NABÍZÍME  RODIČŮM:
• Bezpečí pro dítě – vstup pod kamerovým systémem a do prostor školičky je možný vstup pouze s přiděleným heslem - čipem.
• Sestavení individuálního výchovného a vzdělávacího plánu dítěte s pravidelným individuálním pohovorem. 
• Volnočasové aktivity – přednášky, kurzy – jazykové, taneční – pohybové, provoz i v době prázdnin.
• Bezbariérový přístup.
• Přijímáme děti i s bydlištěm mimo Brno.
• Většina dětí studuje později na víceletých gymnáziích a mnozí jsou absolventy univerzit.


