Časté dotazy
Co znamená, že jste církevní škola?
Zřizovatelem Církevní mateřské školy Srdíčko je Arcibiskupství pražské, tedy církevní zřizovatel. Škola je
zapsána ve školském rejstříku, což je veřejný seznam, který obsahuje rejstřík škol a školských zařízení a
rejstřík školských právnických osob.
V čem se ve vašem programu projevuje to, že jste církevní škola?
Křesťanská výchova je přímo začleněna do vzdělávacího programu CMŠ Srdíčko.
Školní vzdělávací program kopíruje nejen roční období a občanský rok, ale věnuje se také celému
liturgickému roku. V rámci vzdělávací nabídky seznamujeme děti s jeho průběhem. Věnujeme se nejen
liturgickým dobám, ale zvolili jsme i oslavy či připomínky svátků některých svatých, na jejichž životě
můžeme přiblížit dětem dobré vlastnosti člověka.
Křesťanskou výchovu považujeme za součást celkového rozvoje osobnosti dítěte. Pro uplatňování
křesťanské výchovy jsme v mateřské škole zvolili dva základní pilíře:



žít ve společenství
být dobrým člověkem

Je překážkou pro přijetí dítěte do vaší mateřské školy to, že nejsme s rodiny hlásící se k víře?
Není, do Církevní mateřské školy Srdíčko přijmeme dítě bez rozdílu vyznání. Při zápisu se řídíme
zveřejněnými kritérii.
Je při přijímacím řízením důležité bydliště dítěte?
Není, vzhledem k tomu, že nejsme spádovou školou. Bydliště dítěte tedy nehraje v příjímacím řízení roli.
Hradí se v Církevní mateřské škole Srdíčko školné a kolik?
V CMŠ Srdíčko se hradí školné za každé dítě, a to 1 100 Kč za měsíc. V době prázdninového provozu hradí
školné jen přihlášené děti na tento provoz. Školné hradí i děti rok před nástupem do mateřské školy.
Mateřská škola je oprávněna vydávat Potvrzení o výši vynaložených výdajů, což je potvrzení k dani. Daňová
sleva umožní jednomu z rodičů odečíst si z daní výdaje, které v kalendářním roce vydal za umístění svého
dítěte v mateřské škole nebo jiném zařízení péče o děti předškolního věku.
Hradí rodič mateřské škole nějaké další poplatky?
Ne, veškeré náklady na zapsané dítě pokryje školné a dotace MŠMT.
Je ve vaší škole zaveden adaptační režim pro nově příchozí děti? A v čem spočívá?
Podle individuálních potřeb dítěte je možno s dítětem pobývat určitou dobu přímo ve třídě, tato doba se
postupně zkracuje. Po domluvě je také možno zpočátku dítě vyzvednout již během dopoledne. Adaptační
režim domlouvá učitelka s rodiči podle potřeb dítěte a možností rodičů. Adaptační režim může usnadnit
dítěti postupné začleňování do kolektivu ostatních dětí a seznamování s novým prostředím. Může dítě
pomoci lépe překonat první větší odloučení od rodiny.

Jakou provozní dobu má mateřská škola?
Provozní doba školky je od 7:00 do 17:00.
Ráno je od 7:00 do 7:30 v provozu jen jedna třída. Od 16:00 hodin se třídy spojují a je v provozu již jen dolní
část školky – dvě třídy.
Jaký je režim dne v CMŠ Srdíčko?
Denní program je proměnlivý a variabilní dle aktuálních podmínek školy - určené časy jsou orientační. Po
celý den je zajištěn pitný režim, děti mají k dispozici čaj a vodu.
7.00 – 7.30
7.30 – 8.30
8.30 – 8.55
8.55 – 9.10
9.10 – 9.40
9.40 – 9.50
9.50 – 11.50
11.50 – 12.30
12.30 – 14.15
14.15 – 14.45
14.30 – 17.00

scházení ve třídě Berušek, hry a činnosti dle volby dětí
(pohybové aktivity, námětové hry, volné aktivity)
příchod dětí do kmenových tříd, hry a činnosti dle volby dětí
(pohybové aktivity, námětové hry, volné aktivity)
ranní kruh a tělocvičná chvilka
(řízené aktivity a hry s dětmi, v tělocvičně pohybová a relaxační cvičení)
hygiena a svačinka
spontánní, řízené, skupinové a individuální aktivity
příprava na pobyt venku, úklid třídy
pobyt venku
(pohybové aktivity dětí, vycházka, pobyt na školní zahradě)
hygiena, oběd
odpočinek, postupné vstávání dětí, hygiena,
(individuální práce s předškoláky, klidové činnosti, úklid lůžkovin)
odpolední svačina průběžně dle potřeb dětí, hygiena
volné hry dětí, individuální práce s učitelkou, odpolední pobyt na školní zahradě,
postupné odcházení dětí

Máte třídy věkově smíšené nebo oddělené?
Třídy mladších dětí jsou věkově smíšené a jsou zde děti od 2,5 let do 5 let. Odděleni jsou pouze předškoláci,
aby bylo možné zajistit jim kvalitní předškolní přípravu.
Kolik dětí je v jedné třídě?
V CMŠ Srdíčko máme celkem šest tříd. Dvě třídy jsou po 13 dětech s jednou paní učitelkou. Dvě třídy mají
26 dětí, jedna třída má 24 dětí a jedna třída 22 dětí. V těchto třídách se vždy 3,5 hodiny překrývají dvě paní
učitelky.
Musí děti v CMŠ Srdíčko po obědě spát?
Nemusí. Všechny děti odpočívají na lehátku, poslouchají četbu pohádek a následně si mohou krátit dlouhou
chvíli prohlížením knížek nebo poslechem relaxační hudby.
Jak často chodíte s dětmi ven?
S dětmi chodíme ven každý den dopoledne, za každého počasí (výjimku tvoří silný déšť, vítr nebo špatná
smogová situace). V teplejších měsících jsme venku na zahradě i odpoledne, kde si rodiče děti vyzvedávají.

Jak pracujete s předškoláky? Věnujete se přípravě na vstup do školy? Jak?
Před nástupem do ZŠ se předškolákům věnujeme intenzivně. Podporujeme je zvláště v oblasti
grafomotoriky, uvolňování ruky, správnému úchopu tužky, předmatematických představ a jazykovému
rozvoji. Spolupracujeme se ZŠ Mohylova, kam docházíme každý měsíc na návštěvy školy, kde mají paní
učitelky pro děti připravený program. Před zápisem do školy pro děti, jejich rodiče mají zájem, probíhá ve
spolupráci s Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou zmapování školní zralosti.
Kde najdu váš školní vzdělávací program?
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání „Správně vidíme jen srdcem“ naleznete na tomto
odkaze http://www.cms-srdicko.cz/docs/svp2018.pdf
Jak se věnujete rozvoji řeči u dětí?
Ve všech třídách se zaměřujeme na logopedickou prevenci, klademe důraz na rozvoj řečových a jazykových
dovedností dětí. Do dopoledních programů zařazujeme dle aktuálních možností logopedická cvičení ve
skupině (dechová cvičení, fonační cvičení, artikulační cvičení).
Rozvíjíte u dětí vztah k přírodě?
Ano. V naší mateřské škole máme vlastní Zoo koutek, ve kterém chováme vodní želvu, skinny morče
(vhodné pro alergiky) a rybičky, každý den dle rozvrhu chodí jednotlivé třídy zvířata krmit. Na školní
zahradě, která je poměrně rozlehlá včetně herních prvků z přírodních materiálů a plná vzrostlých stromů,
máme bylinkový záhon, o který s dětmi pečujeme a také sázíme různé druhy zeleniny, které si děti mohou
vypěstovat a ochutnat. V rámci školního roku pořádáme dvě brigády pro rodiče s dětmi. V každé třídě
máme nádoby na tříděný odpad a děti vedeme k jejich používání.
Setkají se děti v CMŠ Srdíčko s digitálními technologiemi?
Ano, v přiměřené míře. Se staršími dětmi využíváme interaktivní tabuli a učíme je také pracovat s
didaktickou pomůckou Bee-Bot (včelka), která je vhodná pro praktickou výuku základů programování. Práce
se včelkou nenásilně podporuje jemnou motoriku a posiluje koncentraci pozornosti dítěte. Dále začínáme
pracovat s dřevěným robotem Cubetto, pomocí kterého budeme také učit děti základům programování.
Máte v CMŠ Srdíčko kroužky pro děti?
V CMŠ Srdíčko kroužky pro děti záměrně nemáme. Děti mají dostatek různorodých aktivit (tělovýchovné
chvilky, tanečky, zpívání, výtvarné tvoření, ekologii, seznámení s jazykem…) v rámci školního vzdělávacího
programu. Odpolední kroužky by děti vytrhávaly z běžné činnosti (např. dítě by muselo přerušit hru na
zahradě a vrátit se do kroužku v budově školy). Pro dítě předškolního věku je mnohem důležitější volná hra
a sociální interakce s druhými kamarády.
Zvete si do mateřské školy divadlo nebo zajišťujete jiné programy pro děti?
Několikrát do roka přijíždí do mateřské školy různá divadla. Představení tak děti shlédnou přímo ve školce.
Léta spolupracujeme s velmi kvalitními divadelními společnostmi. Dále zveme do mateřské školy sokolníka,
mobilní planetárium, záchranáře, Lesy hl. města Prahy s ekologickými programy. S dětmi také navštěvujeme
místní knihovnu na Lužinách. S nejstaršími dětmi se vypravujeme do Království železnic.

Jak informujete rodiče o dění ve školce?
Každý měsíc vydáváme Zprávy ze Srdíčka, které rodiče dostávají v tištěné podobě. Rodiče dětí informujeme
o dění ve škole také prostřednictvím třídních e-mailů. Aktuální informace je možno najít na webu
www.cms-srdicko.cz. Fotografie z činnosti CMŠ Srdíčko umísťujeme na facebookové stránky mateřské školy.
Informace o dítěti si předáváme s rodiči dle potřeby. Rodič si může domluvit individuální konzultaci
s učitelkou dítěte.
Je možné do CMŠ Srdíčko přihlásit dítě, které má speciální vzdělávací potřeby?
V CMŠ Srdíčko již několik let integrujeme děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Máme zkušenost
s tvorbou individuálních vzdělávacích plánů a také se spoluprací učitele a asistenta pedagoga. Do třídy
integrujeme max. jedno dítě, které potřebuje asistenta pedagoga. Proto je vždy nutné předem kontaktovat
ředitelku školy a projednat možnosti zařazení konkrétního dítěte.
Pracujete s dětmi s odlišným mateřským jazykem?
Ano, děti s odlišným mateřským jazykem (OMJ) u nás v mateřské škole také máme. Není jich mnoho, a
proto se jim můžeme věnovat individuálně. Podporujeme u nich především rozvoj řeči v českém jazyce.
Momentálně realizujeme dva programy na podporu dětí s OMJ.
Máte svoji vlastní školní kuchyň?
Ano, vaříme si vlastní stravu. Samozřejmostí je dostatek čerstvého ovoce a zeleniny, kvalitních surovin,
farmářských výrobků, ryb a čerstvých džusů. Vyhýbáme se polotovarům, glutamátům a jiným
dochucovadlům. Využíváme vlastní bylinkovou zahrádku, o kterou se starají i děti. Jednou týdně pečeme
dětem vlastní dezerty.
Jak je to v CMŠ Srdíčko se stravným?
Stravováno ve školce musí být každé dítě, které navštěvuje mateřskou školu.
Výše stravné je stanoveno pro děti ve věku od 3 do 6 let na 37 Kč.
Výše stravného je stanoveno pro děti ve věku 7 let na 40 Kč.
Strava je automaticky objednána v systému www.strava.cz
Rodič může dítěti, pokud nejde v konkrétní den do mateřské školy, odhlásit prostřednictvím systému stravu
do 8 hodin ráno. Peníze za odhlášené obědy se převádějí do dalších měsíců.
Přijímáte do školky děti s dietním omezením?
Ano. Ale kapacita školní jídelny neumožnuje vařit speciální stravu pro děti s dietními omezeními. Po dohodě
s ředitelkou školy a se školní jídelnou je možné ohřívat vámi donesené jídlo. Dietní omezení je třeba doložit
potvrzením od pediatra nebo jiného lékaře.

Podrobnosti o CMŠ Srdíčko naleznete zde:
http://www.cms-srdicko.cz/info/Podrobnosti.pdf

