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Dobrovoľný hasičský zbor (DHZO) Brzotín
Ošarpaná budova požiarnej zbrojnice, zastaralé
technické vybavenie, vyblednutý diplom z roku 1999
– za 1.miesto z previerky pripravenos , nefunkčná
členská základňa pripomínala ešte prednedávnom
zašlú slávu brzo nskych dobrovoľných hasičov.
Dobrovoľný hasičský zbor obce bol zaradený do
kategórie D. Absolútne dno. A pritom v obci boli
resp. sú 4‐5‐ profesionálni hasiči. Práve na ich
skúsenos ach a profesionalizme sa mohla vybudovať
za ostatné roky členská základňa, ktorá by skĺbila
v sebe rôzne vekové kategórie dobrovoľníkov.
V Brzo ne asi dobrovoľníctvo sa nemusí a brať si na
seba v tejto oblas určité zodpovednos je ež asi
mimo reality. Toto je ež smutná vizitka minulos
a nikomu to nevadilo a nikomu to nechýbalo.
Treba si však uvedomiť jednu vec, že v dnešnej
dobe sa nemôžeme spoliehať len na profesionálnych
hasičov. Prírodné katastrofy, ktoré sužujú aj našu
krajinu, poukazujú na to, že dobrovoľníctvo zohráva
dôležitú úlohu aj v boji s prírodnými živlami. Musia to
byť ľudia, ktorí vedia čo majú robiť a ako majú robiť
až do momentu, kým sa spoja s profesionálmi.
K tomu treba nadobudnúť vedomos , zručnos ,
skúsenos
a mať dobré materiálno‐technické
vybavenie.
Základom dobrovoľníckej činnos sú dobrovoľníci.
Dobrovoľníctvo je činnosť, ktorú vykonávajú vo
svojom voľnom čase, v prospech iných ľudí mimo
svojej rodiny bez nároku na ﬁnančnú odmenu. Je to
na úkor svojho voľného času, vedomos
a schopnos pričom sa ale získa osobnostný
a profesionálny rast.

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Košiciach nás na základe našej žiados dňa
24.11.2020 zaradilo do kategórie „C“. DHZO Brzo n
sa stal súčasťou celoplošného rozmiestnenia síl
a prostriedkov hasičských jedno ek na území
Slovenskej republiky.
Našu aktuálnu členskú základňu tvorí 11
dobrovoľníkov. Veliteľom DHZO je Ladislav Gášpár,
ktorý na základe osvedčenia o odbornej spôsobilos
spĺňa predpoklady na výkon tejto funkcie.
DHZO Brzo n tento rok obdržalo ﬁnančnú
podporu z prostriedkov DPO SR (Dobrovoľná
požiarna ochrana SR) vo výške 1.400,‐ € pre kategóriu
„C“. Za eto ﬁnančné prostriedky boli zakúpené:

۞Motorové čerpadlo PRAMAC
۞Zásahové hadice, prechody
۞Generátor
۞Vysokotlakový čis č
۞Tričká
V súlade s plánom činnos ÚzO DPO SR Rožňava,
sa Brzo nsky DHZ zúčastnil týchto ak vít:
14.8.2021 Nižná Slaná
‐ previerka pripravenos členov DHZO pre rok 2021 –
potvrd
ená
udelení
m
„Osved
čenia“

A práve takých ľudí potrebuje aj
Brzo nsky DHZ !!!
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4.9.2021 Vlachovo
‐ potvrdená účasť na tak ckom
cvičení DHZO zameraného na likvidáciu požiaru
veľkokapacitného senníka na PD Vlachovo.

Musím skonštatovať, že naši dobrovoľníci obidve
akcie zvládli k spokojnos a s nadhľadom. Zároveň
ale musím skonštatovať, že v obidvoch prípadoch
sme si tam pripadali, ako „chudobní príbuzní“ opro
iným DHZO ktorí sú vybavení modernými hasičskými
autami, vo väčšine s Iveco Daily CAS 15.

Brzotín
Za posledné dni prechádza skrášľovacími
a rekonštrukčnými prácami aj stará Požiarna
zbrojnica. Je to vizitka dobrovoľníkov ako aj troch
ak vačných pracovníkov pod vedením pracovníkov
technického úseku obecného úradu.

Za seba vyjadrujem pre týchto ľudí veľké
poďakovanie,
ale zároveň kladiem aj otázku:

Čo vy na to profesionálni hasiči...?
MVDr. T.Garay

Vandalizmus v našej obci
Vandalizmus alebo vandalstvo
je svojvoľné poškodzovanie a ničenie verejného
alebo súkromného majetku a podobných statkov,
väčšinou kvôli vlastnému potešeniu alebo
sebarealizácii. Pre takýto čin väčšinou chýba
nejaký jasný mo v.
Vandalizmus a výtržníctvo je celoplošný problém
a nevyhýba sa ani našej obci. Vandali páchajú
pro zákonnú činnosť predovšetkým vo večerných a
nočných hodinách a ničia všetko, čo im príde do
cesty.
Odkvap (zvod )obecný
úrad

Vytrhnuté retardéry
(spomalovacie
vankúše)

Upozorňujeme mládež, že sa ničením cudzieho
majetku dopúšťajú porušovania zákona. Vyčíňaním
vandalov sa už zaoberá polícia.
Obraciame sa na rodičov de a mládeže s výzvou, aby
dôkladnejšie kontrolovali pohyb a trávenie voľného
času svojich de a zamedzili nočnému potulovaniu sa
po obci.

Zapálená kuka‐nádoba

K zníženiu kriminality v obci by mal prispieť aj
kamerový systém, ktorý v súčasnos je vo ﬁnálnej
fáze a v čo najkratšom čase bude spustený. Hlavným
cieľom kamerového systému je prevencia kriminality
a dúfame, že prispeje k celkovému zlepšeniu situácie
v oblas bezpečnos občanov a jej návštevníkov.

Bc. D.Petrová
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Brzotín

Realizácia projektu
"Vodovodné a kanalizačné prípojky"
Dňa 21. júna 2021 sa začal
v našej obci realizovať projekt
dobudovania prípojok na ulici
Gemerská a
Brakošova.
Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, závod
Rožňava začala s prvými
výkopovými prácami hneď
v prvý letný týždeň podľa
rozpisu
občanov,
ktorí
prejavili záujem si vybudovať
prípojky na vodu a kanál so šachtami na svojich
pozemkoch. Z tohto dôvodu bola zahájená úplná
uzávierka cesty III. triedy s obchádzkou a osadené dočasné
dopravné značenie. Práce a uzávierka cesty
na Gemerskej ulici boli naplánované každý
pracovný deň od 7.00 hod ráno do 15.00
hod. poobede.
Ukončenie
projektu
a
posledných prípojok bolo
podľa plánu, a to 31. augusta.
prebieha úprava chodníka
Gemerskej ulici. Chodník
v pôvodnom stave už na jeseň tohto roka.

vybudovanie
uskutočnené
Momentálne
na celej
bude opäť

Celkový počet napojených domácnos na verejný vodovod
a kanalizáciu v rámci tohto projektu bolo v 66‐ ch
nehnuteľnos ach (z plánovaného počtu 93). V priebehu
10 týždňov realizácie projektu bolo vybudovaných celkovo
101 prípojok (konkrétne 65 vodovodných a 36
kanalizačných prípojok).

Osadenie spomaľovacích prahov 
retardérov a vankúšov v obci
Dňa 23. júla 2021 boli
osadené
spomaľovacie
vankúše na parkovisku pri
ZŠ s MŠ na Berzehorskej
ulici z dôvodu zabránenia
hraniu futbalu na tomto
parkovisku. Keďže blízka
cesta
je
veľmi
frekventovaná a v blízkos
parkoviska
sú
budovy, ktorých okná zažili pár stretov s loptou sa
poslanci OZ zhodli na tom, že je potrebné vykonať
opatrenia pro
využívaniu parkoviska ako
futbalového ihriska. Žiaľ, z celkového počtu 20 ks
žltých vankúšov bolo násilne vandalmi
odstránených 9 ks. Polícia vyšetruje tento
priestupok. Vankúše boli opäť osadené
zamestnancami obecného úradu.
Koncom júla 2021 boli osadené aj spomaľovacie
retardéry na celej Smrekovej ulici. Z dôvodu

Ďakujeme občanom za trpezlivosť pri obmedzeniach
z dôvodu výstavby prípojok a rešpektovania uzávierky
cesty. Týmto projektom sa napojilo množstvo domácnos
v obci na kvalitnú pitnú vodu a súčasne aj na verejnú
kanalizáciu, čím obmedzia využívanie svojich studní
a žúmp. Vzhľadom k neustále sa zvyšujúcej kontrole na
odvod odpadových vôd z odboru životného prostredia je
riešenie pripojenia sa na verejnú kanalizáciu tým
najvhodnejším pre občanov obce. V súčasnos obec
intenzívne pracuje na projekte dobudovania prípojok
komplexne aj v ostatných čas ach obce, kde momentálne
nie je možné sa efek vne napojiť na verejný vodovod
a kanalizáciu. S tým úzko súvisí aj rozšírenie a intenziﬁkácia
ČOV (čis čka odpadových vôd) v Brzo ne a aktuálne sa
pracuje na stavebnom povolení pre jej projektovú
dokumentáciu.

Ing. T.Petrenka
sťažnos občanov v obci, že
na Smrekovej ulici jazdia autá
príliš rýchlo a nedodržujú
pravidlá cestnej premávky,
bolo potrebné urobiť isté
opatrenia, ktoré schválilo aj
obecné
zastupiteľstvo.
Čierno‐žlté prahy boli
namontované po celej šírke
obecnej komunikácie na
viacerých čas ach Smrekovej
ulice. Odporúčaná rýchlosť
prejazdu cez retardér je 20
km/h, keďže výška prahu je
približne 5 cm nad vozovkou. Dúfame, že týmto
sa zvýši bezpečnosť našich občanov a zabráni
rýchlej jazde na ceste, ktorá spája obytnú časť
obce Brzo n.
Tieto opatrenia boli schválené OZ na základe
Uznesenia obce Brzo n č. 250/2021 zo dňa 5.
mája 2021. Uznesenia a zápisnice sú dostupné
k nahliadnu u pre verejnosť na

www.obecbrzo n.sk
Ing. T.Petrenka

3
Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí Obec Brzotín. Vytlačené 400 ks, email: infobrzotin@gmail.com

Info

...ako sme to zvládli
a čo nás čaká v ZŠ
s MŠ Brzotín....
Základná škola s materskou školou
otvorila svoje brány tento školský rok
2021/2022 už po päťdesiaty druhý
krát. Na školskom dvore sme privítali
našich žiakov, žiačikov aj najmenších
škôlkarov.
V predchádzajúcom školskom roku
2020/2021 školu navštevovalo 86
žiakov základnej školy a 21 žiakov
materskej
školy.
Škola
je
plnoorganizovaná, to znamená, že je
otvorený 1. až 9. ročník po jednej
triede. Pri základnej škole funguje
školský klub de pre všetkých žiakov
1. stupňa a samozrejme aj školská
jedáleň.

4

Minulý školský rok bol pre nás
všetkých náročný. Zlá pandemická
situácia
nám
nedovolila
pokračovať vo výučbe
prezenčne a od
26.10.2020 sme prešli
na dištančnú formu
výučby. Mnoho žiakov
nemá doma potrebné
technické
a
internetové
vybavenie,
aby
vyučovanie mohlo
prebiehať v každej
triede a u každého
online formou. Preto
sme museli hľadať iné spôsoby ako čo
najlepšie, najefek vnejšie priblížiť
a sprístupniť všetkým žiakom učebné
materiály a samotnú komunikáciu
s vyučujúcimi. Počas prvej vlny
pandémie sme fungovali pomocou
pracovných listov zasielaných žiakom
domov a zverejňovaním všetkých
učebných materiálov na oﬁciálnej
stránke školy. V tomto období sme
nabrali skúsenos
s dištančnou
formou, zis li sme čo nám funguje so
žiakmi a čo nie, kde sú nedostatky a
čo vylepšiť. Preto počas druhej vlny
pandémie bola na sociálnej sie
vytvorená vzdelávacia skupina – ZŠ
s MŠ Brzo n Samovzdelávanie. Táto
vzdelávacia skupina bola ľahko
dostupná pre všetkých, nakoľko
komunikácia
prebiehala
cez
messenger správy, či už pomocou PC
ale hlavne mobilných telefónov, ktoré

Brzotín

žiaci
majú. Takto
mohlo
vyučovanie
prebiehať
v reálnom čase
každý deň podľa stanoveného
rozvrhu. Žiaci a rodičia tu mohli nájsť
všetky
materiály,
oznamy
a informácie, ktoré sme každý deň
aktualizovali. Veľkou výhodou bola
priama komunikácia vyučujúceho so
žiakmi vo svojej skupine, kde si
mohli
navzájom
pomáhať
a vysvetľovať dané učivo, spoločne
riešiť a pracovať na zadaných
úlohách. Nebolo to pre nás učiteľov
jednoduché. Vyžadovalo si to
každodenné niekoľko hodinové
sedenie pri počítači a vytváranie
študijných materiálov, pracovných
listov a úloh tak, aby boli čo
najzrozumiteľnejšie pre našich
žiakov. Každý vyučujúci pristupoval ku
svojej
práci
zodpovedne
s maximálnym úsilím. Dnešní žiaci sú
zbehlí čo sa týka mobilnej techniky
a internetovej komunikácie. Rýchlo si

osvojili tento spôsob výučby.
Tešilo nás, keď sme videli
zodpovedný prístup a žiaci sa
už ráno automa cky hlásili na
sociálnej sie . Pochvala patrí
aj väčšine žiakom 9. ročníka,
ktorí to nebrali na ľahkú váhu
a pravidelne sa pripravovali.
To svedčí aj o ich úspešnom
zvládnu prijímacích skúšok
na stredné školy. Súbežne sme
naďalej
pripravovali
žiakom
v týždenných intervaloch pracovné
listy s domácimi úlohami. Pri ich
distribúcii nám bol veľmi nápomocný
asistent našej školy. Naša spolupráca
fungovala aj s komunitným centrom v
Slavci
a
sociálnym
terénnym
pracovníkom v Plešivci, ktorí nám
pomáhali pri doručovaní úloh pre
žiakov z týchto obcí. Nezabudlo sa ani
na žiakov so špeciálno‐vzdelávacími
potrebami. Špeciálna pedagogička

pripravovala pre nich samostatné
zadania aby mohli napredovať aj oni.
Po opätovnom návrate do školských
lavíc po Veľkonočných prázdninách,
škola využila možnosť zapojiť sa do
projektu
„Spolu
múdrejší“
realizovaným Ministerstvom školstva.

Cieľom bolo dohnať rozdiely vo
vedomos ach,
preopakovať
a prehĺbiť si poznatky. Škola tento
projekt realizovala v mesiacoch máj
a jún. Po zlepšení pandemickej
situácie v okrese a uvoľnení
niektorých opatrení, sme aspoň na
konci roka zorganizovali turis cké
vychádzky do okolitej prírody. Starší
žiaci absolvovali geograﬁckú exkurziu
na Gerlašskú skalu, výlet spojený
s opekačkou v Betliari a mladší žiaci
sa mohli pokochať jedinečným
výhľadom z Brzo nskych skál. Žiaci 1.
stupňa spoznali blízku Gombaseckú
jaskyňu a naši škôlkari sa mohli vyhrať
v Detskom centre v Rožňave.

Veľmi nás mrzí, že sa počas tohto
obdobia nemohli zrealizovať ak vity,
ktoré sú medzi žiakmi obľúbené.
Hlavne športové akcie a súťaže,
tanečné a spevácke vystúpenia,
vianočná
besiedka,
karnevaly,
besiedka ku Dňu ma ek, projektové
hodiny v školskej knižnici, tvorivé
dielne, ak vity v rámci ŠKD, krúžková
činnosť,
exkurzie
a
podobne.
Spoločným úsilím a vzájomnou
pomocou sme však koniec roka
úspešne zvládli.

Info

A ako sme začali tento
rok?
V školskom roku
2021/2022
nastúpilo do 1. ročníka 10 žiakov.
Celkovo je tak na škole 88 žiakov
základnej školy a 25 žiakov
materskej školy. Škola naďalej
sleduje opatrenia a riadi sa
školským COVID semaforom pre
ZŠ. Ponúkla žiakom možnosť
testovania sa kloktacími
testami aj an génovými
samotestami. Testovanie
kloktacími
testami
sa
realizovalo v priestoroch
telocvične základnej školy. Aj
tento rok pôsobia na škole
dvaja asisten učiteľa –
jeden pre 1. a jeden pre 2.
stupeň.
Pomáhajú
predovšetkým žiakom so
špeciálno‐zdelávacími
potrebami. Na jeseň sa škola
opäť plánuje zapojiť už do
spomínaného projektu „Spolu
múdrejší“ a pomôcť takto
žiakom.

Pre žiakov 1. stupňa funguje
školský klub de a ak to situácia

dovolí,
obnoví
sa
aj
krúžková
činnosť.
Nezabúda
me ani na materskú školu. Je
zapojená v národnom projekte
PRIM, ktorý je zameraný na
vzdelávanie a pomoc deťom
z marginalizovaných rodín.
Vďaka tomu boli vytvorené
pracovné miesta pre asistenta
učiteľa
a
rodičovského
asistenta.

Žiaci majú možnosť
stravovania sa v školskej jedálni.
Pre žiakov základnej školy je to
obed a žiakom materskej školy
poskytuje celodennú stravu
(desiata,
obed,
olovrant).
Zmeny
však
nastali
v
poskytovaní dotácií na stravu.
Dňa
1.8.2021
nadobudli
účinnosť nasledovné právne
úpravy zákona č. 544/2010 Z.z.
o dotáciách v pôsobnos
Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR. To znamená
ukončenie
plošného
poskytovania dotácií na stravu v
ZŠ a poslednom ročníku MŠ a

Oznámenie
Pripomíname obyvateľom obce,
že v mesiaci október budeme
rozosielať výzvy na zaplatenie
nedoplatkov
za miestne
poplatky
a miestne
dane na rok
2021.
Chceli by sme
pripomenúť
občanom, aby si splnili svoje
záväzky voči obci.

Brzotín

doplnenie novej skupiny de ,
ktoré majú nárok na poskytnu e
dotácie. Dochádza k zmene
okruhu oprávnených de
a
dotácia sa poskytuje deťom ‐
ktoré žijú v domácnos , kde sa
poskytuje hmotná núdza, príjem
je najviac vo výške životného
minima, v MŠ a ZŠ je najmenej
50% de z domácnos , ktorým
sa poskytuje hmotná núdza.
Novou skupinou de , na ktoré
bude možné poskytnúť dotáciu
na stravu sú de , ktoré žijú v
domácnos , ktorej členovia si
neuplatnili,
alebo
nemohli
uplatniť nárok na daňový bonus.
Cena stravnej jednotky pre I.
pásmo predstavuje – žiaci 1.
stupňa 1,08€, žiaci 2. stupňa
1,16€ a žiaci materskej školy
1,37€.
Veríme, že tento školský rok
nás
nezasiahne
pandémia
v takom rozsahu ako minulý rok
a budeme môcť vzdelávať
prezenčne.
Mgr. D.Sasáková

Po š t a B r zo n
Dovoľujeme si Vám oznámiť,
že s účinnosťou od 1.9.2021
nastala zmena otváracích hodín:

Otváracie hodiny pre verejnosť od 1.9.2021:
Pondelok, utorok, štvrtok, piatok:

8:00 – 10:00, 12:30 – 15:15 hod.

Streda:

8:00 – 10:00, 14:00 – 17:00 hod.

Sobota, nedeľa:

zatvorené

A. Vecková
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Uvítanie detí do života
v našej obci
Narodenie dieťaťa je pre každého výnimočným
okamihom v živote. Takéto chvíle nás nú a nadchnúť
sa nad tým, ako je to všetko krásne a zázračne
usporiadané. Keď rodič počuje prvýkrát plakať svoje
dieťatko, ako si všimne , že sa naň prvýkrát usmialo,
vidí prvé krôčiky ‐ pri týchto okamihoch človek
pociťuje neskutočnú radosť zo života. Táto chvíľa je
absolútne nenahraditeľná.

Brzotín

Na rodičov a krstných rodičov čakalo pohostenie
a darček. De do života privítal pán starosta, poprial
im veľa zdravia a veľa správnych krôčikov na ceste ich
životom. Obec sa postarala aj o pekný kultúrny
program. Atmosféra bola veľmi príjemná a de čky
nám krásne zapózovali.
Prajeme rodičom a ich de čkám všetko dobré, pevné
zdravie a tešíme sa na ďalšie ročníky.

Pandemická situácia aj v našej obci na dlhé
mesiace poznačila mnohé kultúrne akcie, ktoré
obec mohla organizovať. Bolo nám ľúto, že sme
za prvý polrok možno vynechali niektoré de
a ich rodičov, ktorým chýbala táto pamiatka.
Od júna tohto roka sme na obecnom úrade
privítali tri rodiny ‐ ktorí požiadali o slávnostné
uvítanie do života, čo patrí k prvým chvíľam
malých Brzo nčanov. Miestnosťou sa ozýval
štebot a detský smiech.
My sme mali tú česť pripraviť pre nich slávnostné
uvítanie do života . Na troch uvítaniach sa
zúčastnilo šesť de . Do kroniky obce sa nám
zapísali noví malí občania, ktorí sú pre nás
symbolom nového začiatku, novej kapitoly
v živote a sú pre našu obec budúcnosťou.

Veríme, že budú mať krásne
a bezstarostné detstvo a v budúcnos
prispejú k rozvoju našej obce.
Všetkým ešte raz aj touto cestou
blahoželáme.
JUDr. A.Szakalová
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Brzotín

Terénna sociálna práca
Pletenie košíkov
Letné mesiace nám
privodili myšlienku na
zorganizovanie ďalšej
skupinovej ak vity pre
občanov našej obce.
Tentokrát sme siahli
po miestnom
potenciáli a oslovili
miestneho košíkára,
ktorý generačne nesie
toto remeslo
s myšlienkou predať
svoje vedomos
ľuďom a priblížiť im techniky výroby a pletenia
výrobkov z prú a. Do ak vity sa srdečne zapojila aj
zamestnankyňa Obecného úradu obce Brzo n, ktorá
má bohaté skúsenos s pletením výrobkov z pedigu.

Následne za ich pomoci
dostal každý možnosť
vyrobiť si z nakúpeného
materiálu
výrobok
podľa
vlastného
výberu,ktorý
si následne odniesol domov ako
inšpiráciu a peknú spomienku na svoju
vlastnú šikovnosť.

Nápad obyvateľov oslovil a v spoločenskej sále
Obecného úradu sme boli veľmi milo prekvapení
hojnou účasťou záujemcov z radov MRK, ako aj
majority obce. Rozdelili sme sa na dve skupiny a naši
„ lektori“ nám predviedli základy pletenia košíkov
z oboch materiálov.
Všetkým zúčastneným by
sme týmto chceli
vysloviť veľkú vďaku za
tvorivo strávený deň,
plný dobrej nálady
a smiechu.

Mgr. Z. Dlhošová

Výpadok elektriny nás vie častokrát veľmi nepríjemne zaskočiť. Bohužiaľ
poruchám sa nedá vyhnúť. Preto Vám dávame do pozornos novú stránku,
ktorú nedávno uviedla spoločnosť VSD:

www.vypadokelektriny.sk
Stránka s aplikáciou je veľmi jednoduchá, prehľadná. Zobrazuje miesta na
mape, ktoré sú aktuálne bez elektriny či už z dôvodu plánovaných prác alebo
z dôvodu porúch, ktoré už VSD eviduje. Takto rýchlo a jednoducho sa dozviete, či už poruchu vo vašej lokalite
niekto nenahlásil pred vami a dokonca aj to, či sa na odstránení poruchy pracuje. Zároveň na stránke viete
nahlásiť aj novú poruchu.
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Kristína Polyáková
rodičovský asistent
Pýtate sa čo je to rodičovský asistent? A čo robí taký
rodičovský asistent?
rodičovský asistent vytvára inkluzívne prostredie v MŠ
spolupracuje s rodinami de , ktoré navštevujú MŠ alebo
sa ich de pripravujú na nástup do MŠ
rodičovský asistent pomáha deťom ale aj ich rodinám
adaptačným a socializačným procesom v MŠ, časť dňa
rodičovský asistent pracuje priamo s rodinami de v ich
domácom prostredí. Sleduje a vyhodnocuje pokroky
ktoré dosiahli rodičia so svojimi deťmi.

Brzotín
Ale častokrát sa prejavuje moja tvrdohlavosť.
V neznámych veciach som nedôverčivý introvert, ktorý je
cho a neotvorí sa rýchlo, ale keď raz niekomu dôverujem,
len ťažko sa tej mojej dôvery zbaví. Veľmi rada pracujem
s deťmi a pri tejto práci ma najviac mo vuje, ich úsmev
a spokojnosť rodičov.

Dňa 21.7.2021 sa konali letné tvorivé dielne v
spolupráci so ZŠ s MŠ Brzo n v priestoroch Obecného
úradu Brzo n, ktorých sa zúčastnilo 20 de z MŠ od 3‐6
rokov spolu s rodičmi. Počas spomínaného dňa sa de čky
pri vytváraní krea vnych výrobkov naučili manuálnym
zručnos am, podporili sme ich predstavivosť, logické
myslenie, fantáziu, jemnú motoriku a zapojili sa aj ich
rodičia.

učiteľke v MŠ najmä pomáha so sebaobslužnými
činnosťami de ako sú hygiena a stravovanie
pomoc pri prekonávaní jazykovej bariéry v adaptačnom
procese
distribúcia pracovných listov a rozvojových ak vít z MŠ
smerom do rodín (príprava na vstup do MŠ)
rodičovský asistent pracuje s deťmi v menších skupinách
ak vity neformálneho vzdelávania
V krátkos by som sa Vám chcela predstaviť
Pred 5 rokmi sa kniha môjho života otvorila na šiestej
strane a stala sa zo mňa študentka Strednej zdravotníckej
školy odboru prak cká sestra s vyšším maturitným
vzdelaním a poviem Vám, nebolo to vždy ľahké, ale
našťas e som to zvládla.

De spolu s rodičmi krásne vyfarbili omaľovánky, zahrali si
spoločne pexeso, kreslili farebnými kriedami na chodník

Vo vzdelávaní ma veľmi podporovala najbližšia rodina.
Rodičia a starí rodičia, ktorým za to všetko veľmi pekne
ďakujem.
Nedávno som úspešne doštudovala a momentálne
pracujem ako rodičovský asistent v ZŠ s MŠ Brzo n cez
projekt NP PRIM II. V MŠ fungujeme ako jeden inkluzívny
m ‐ koordinátor, pedagóg, pedagogický asistent a ja, ako
rodičovský asistent.
Medzi moje lepšie stránky určite patrí pracovitosť a ochota
pomôcť. Sú to črty, ktoré zaberajú v mojej povahe najviac
miesta. Tieto vlastnos si i veľmi cením. Keď ma niečo
naozaj zaujme, dokážem pri tom vydržať veľmi dlho a byť
úspešná a vzdorujem okoliu. Keď si však uvedomím svoje
zlé správanie, snažím sa ho napraviť a byť milá a zdvorilá.

a
vytvorili
si
nádherné
náhrdelníky a náramky.
Radosť z hotových výrobkov mali nielen samotné de , ale
aj rodičia, či starí rodičia.

Kris na Polyáková

Info Brzotín
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