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VEDOUCÍ ZÁKÁZEK – STAVBYVEDOUCÍ
MONTÁÎNÍ PRACOVNÍK – INSTALATÉR, TOPENÁ¤

Spoleãnost CERGOMONT pfiijme pro realizaci zakázek v oblasti TZB
a zdravotnû-technick˘ch instalací pracovníky na pozici:

❯ ve‰ker˘ sortiment montérek, blÛz, vest, bund...
❯ vyrábíme z kvalitního materiálu ze 100% bavlny
❯ ‰ijeme v nadmûrn˘ch i dûtsk˘ch velikostech
❯ vyrábíme funkãní odûvy z thermoúpletÛ a shoftshellu
❯ ‰ijeme téÏ odûvy z fleecu a maskáãoviny

Prodejna stavebnin a hospodáfisk˘ch
potfieb tel.: 516 499 823, p. Dostál 724 205 123 

Zakázkové ‰ití pracovních odûvÛ tel.: 516 499 842, 733 536 750

❯ prodej stavebního materiálu 
❯ prodej ve‰kerého sortimentu krmn˘ch smûsí vyrábûn˘ch

v na‰í míchárnû v B˘kovicích 
❯ prodej PB lahví - FLAGA 

Boskovice mají novou mini‰kolku

Vznikem nové mini‰kolky v Bo-
skovicích chceme rodiãÛm a jejich
dûtem nabídnout mimofiádné rodinné
a útulné prostfiedí. Právû nízk˘m 
poãtem dûtí ve skupinû chceme zajis-
tit jednoduch˘ pfiechod dûtí z rodiny
do ‰koliãky. Je mnoho rodiãÛ, ktefií

Pfiechod z rodinného prostfiedí do M· je velice psychicky nároãné pro dítû v jakémkoli vûku. Dítû nastupuje do cizího prostfiedí, coÏ je
situace spojena se stresem a úzkostí dítûte. Pokud dítû nastupuje do M· s dal‰ími 25-ti dûtmi, není moÏné se zcela plnû a individuálnû
jednotlivû dûtem vûnovat. Je velice dÛleÏité jakou formou adaptace si dítû na nové prostfiedí zvykne, dÛleÏit˘ je pfiístup uãitelky, jak s dí-
tûtem bude komunikovat, jak ho bude postupnû a velice citlivû zapojovat do ãinností, jak vysok˘ individuální pfiístup k dítûti zaujme. S
tím je spojen také pfiístup k rodinû, k informacím o dítûti, moÏnost spolupráce pfii adaptaci.

Interiér – herna.

potfiebují umístit dítû do ‰kolky s ne-
pravidelnou docházkou, zajistit dítûti
pohodové a klidné prostfiedí, kde prá-
vû budou vnímat maximální pfiístup
uãitele. V tomto prostfiedí dûti rychle-
ji získají nové vûdomosti, nauãí se 
sebeobsluze, budou jednodu‰eji 

komunikovat s vrstevníky. Dûtem
chceme ponechat co nejvût‰í prostor
v rámci jejich samostatného rozhodo-
vání, vytvofiit jim prostfiedí a pfiíleÏi-
tosti, kde mohou vyzkou‰et v‰e na
„vlastní kÛÏi” dle vlastního proÏitku.
Tím podpofiíme jejich samostatnost
a osobitost.

Novû zrekonstruované prostory
U Templu tyto moÏnosti nabízejí.
Dûtská skupina se otevírá jiÏ 1. 7.
2017, je urãena pro dûti od 2 do 5
let. Na‰ím úkolem je zajistit ve‰ke-
ré hygienické, prostorové, perso-
nální a materiální podmínky pro 
dûti. Právû útulnost a velikost 
prostor umoÏÀuje vysoce individu-
ální pfiístup dûtem. Maximální 
poãet je 8 dûtí dennû a dûtem se 
vûnují 2 uãitelky. Prostory nabízí
velkou hernu s loÏnicí, kuchyÀ s
jídelnou, um˘várnu se sprchov˘m
koutkem pro dûti a pfiíjemnou za-
bezpeãenou zelenou terasu, kde se
dûti mohou vûnovat napfi. zahradni-
ãení. Pro vycházky a pobyt venku

máme v blízkosti les, zámeckou za-
hradu a dûtské hfii‰tû.

ProtoÏe máme jiÏ tfiíleté zku‰enosti
s vedením podobné ‰koliãky v Hradci
Králové a Pardubicích, víme, Ïe je nej-
dÛleÏitûj‰í v‰e vnímat s citem a laska-
v˘m pfiístupem, podporovat osobnost
dítûte a zajistit jeho individuální potfieby.  

Kontaktovat nás mÛÏete na adrese:
U Templu 378/8, Boskovice, tel. 723
936 336, cekalkova@email.cz

V Hradci Králové a Pardubicích nás
mÛÏete najít na FB – Safari Baby Club.

Text a foto: Kristína Mezníková, Dis.
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U Templu 378/8, 
budova nové mini‰kolky.


