Súkromné
detské centrum
DC MaxiMax
Bratislava otvorí
dvere pre deti
predškolského
veku v júni 2015

Naša

budúcnosť
je v ručičkách našich detí

Súkromné detské centrum DC MaxiMax sa nachádza v Bratislave na ulici Svornosti
v Podunajských Biskupiciach a je umiestnené v prízemných priestoroch novopostaveného
bytového komplexu SVORNOSŤ.
Zámer projektu DC MaxiMax vychádza z nedostatku miest v predškolských zariadeniach v Bratislave a v blízkom či širšom okolí. U nás v DC
MaxiMax poskytujeme celoročnú a celodennú starostlivosť deťom vo
veku od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Výchovnovzdelávací program sa realizuje podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie.
V našej sieti detských centier DC MaxiMax sa je poskytovaná komplexná výchovno-vzdelávacia starostlivosť o deti predškolského veku
na vysokej profesionálnej úrovni, vrátane adaptačného programu,
logopedickej starostlivosti, pedagogickej diagnostiky, psychologického
poradenstva, testovania školskej zrelosti u detí pred nástupom do školy,
výučba naratívnym (prirodzeným) spôsobom anglického jazyka, krúžky
zamerané na umelecký a pohybový prejav.
Detské Centrá DC MaxiMax prevádzkujeme formou vlastnej franchisovej siete s nastavením rovnakých podmienok v jednotlivých prevádzkach, s dodržiavaním štandardov spoločnosti v oblasti kvality edukácie,
odborného personálu, starostlivosti o deti, know-how, ponúkaných
hlavných, či doplnkových služieb, čistoty a zachovania architektonického
dizajnu zariadenia každej prevádzky.
Naša exkluzivita a výnimočnosť sa nesie v duchu hesla „maximálne maximum pre vaše dieťa“, čím zaručujeme kvalitu ponúkanej starostlivosti
deťom v celom rozsahu všestranného vzdelania a rozvoja ich osobnosti.
Vytvárame a poskytujeme deťom tú najlepšiu kombináciu rodinného
prostredia, zábavy, výchovy a vzdelávania s dôrazom na rozvoj osobnosti
dieťaťa.

Deň otvorenia DC MaxiMax bude aj dňom otvorených dverí a dátum
bude oznámený v predstihu na našej web stránke www.MaxiMax.sk.
Príďte sa pozrieť, ako to v našej škôlke vyzerá a zároveň môžete k nám
zapísať svoje deti do nadchádzajúceho školského roku 2015/2016.

PRÁZDNINOVÝ DETSKÝ TÁBOR

v DC MaxiMax pre škôlkarov a školáčikov
počas letných mesiacov Júl a August

Týždenný letný tábor v DC MaxiMax je ideálnym riešením zážitkového
trávenia voľného času pre škôlkarov a školáčikov v období letných prázdnin, ktorý prebieha v týždenných turnusoch. Je riešením pre rodičov, ktorí
potrebujú umiestniť deti počas pracovného týždňa v letných mesiacoch
cez prázdniny, alebo pre rodičov, ktorí chcú svojim deťom spestriť leto
a zabezpečiť skvelý program, alebo s využitím oboch alternatív.
Program pre deti je prispôsobený ich veku a schopnostiam, je mimoriadne pestrý a postavený na zážitkoch, ktoré sú v detskom veku nesmierne
dôležité a zanechávajú stopu na zvyšok života dieťaťa.
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