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MESTO BANSKÁ BYSTRICA

    Snažíme sa o prirodzený prechod dieťatka z domáceho prostredia do našich
    jasličiek, pričom nám pomáha aj komunikácia s rodičom.



    Čo poskytujeme: 
   Mestské detské jasle  pod názvom SVET Rozprávok, ktoré sú v 
zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Banská Bystrica  zabezpečujú   komplexnú 
starostlivosť pre deti vo veku od  8 mesiacov  do 4 rokov dennou formou 
pobytu. Starostlivosť je zabezpečená na 4 oddeleniach, ktoré sú rozdelené 
podľa veku dieťaťa do triedy pod názvom : lienka, kuriatko,žabka  a zajačik.
Prijímajú sa len deti, ktorých matky alebo osoby, ktoré ich majú v starostlivosti 
sú zamestnané, alebo študujú, alebo po prijatí dieťaťa do jasiel nastúpia do 
jedného mesiaca do zamestnania. 
Pri poskytovaní služieb v našom zariadení  sa uplatňuje zmysel pre tímovosť, 
kladieme dôraz na spoluprácu s rodičmi a individuálny prístup k deťom. 
Cieľom je zabezpečiť deťom ako  i rodičom , aby sa  ich deti cítili dobre a boli  v 
bezpečí. 
Denný pobyt v detských jasliach sa riadi rozvrhom, ktorý zabezpečuje pravidelnosť 
jedla, spánku, pobytu vonku, voľných hier a výchovného zamestnania. 
Umiestnením dieťaťa v našom zariadení sa rozvíja jeho  osobnosť, stáva sa 
samostatnejším, aktívnejším a priateľským vo vzťahu k okoliu, ľuďom a kamarátom. 

  Prostredím v jasliach sa snažíme deti   motivovať, rozvíjať  ich detskú  fantáziu 
prostredníctvom rozprávok a rozprávkového prostredia. V  jasliach zabezpečujeme aj : 

 pravidelné  jazdenie   na  poníkoch,  jazda  na  koni  prirodzene  pôsobí 
komplexne na celý organizmus dieťatka / hipoterapia/
 telocvičňu, v ktorej sa snažíme zdokonaľovať motoriku i fyzickú zdatnosť detí
 opatrovateľskú službu, ktorú môžu využiť rodičia , ktorí potrebujú dieťatko 
umiestniť len  na pár hodín
 organizujeme pre  deti  -   Mikuláša,  karneval,  MDD,  vianočné  posedenie  s 
rodičmi, fotenie , divadielko a iné

Uprednostňujeme  prijímanie  detí  s  trvalým  pobytom  v  meste  Banská  Bystrica.  Pri 
umiestnení dieťaťa, ktoré nemá trvalý pobyt v meste Banská Bystrica sa zvyšujú úhrady 
o 20 %.

                   Mestské detské jasle majú zavedený systém
               manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001: 2009

 


