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Vážení rodiče, 

 nejprve bych chtěla v tomto zpravodaji 

odpovědět na některé dotazy týkající se zahrady. 

Celá revitalizace školní zahrady je realizována 

díky grantu, který se nám podařilo získat z 

Operačního programu Praha pól růstu (OP PPR). 

Byla to pravděpodobně jedna z posledních 

možností, kdy jsme dosáhli na investiční peníze. 

Celý  projekt  by měl být ukončen nejpozději 

31.10.2023. Navazuje na něj však druhý projekt, 

kde jsme finanční prostředky získali ze Státního 

fondu životního prostředí. Jeho realizaci bychom 

taky rádi stihli do podzimu, ale je to otázka 

vytíženosti firem, které budou realizaci 

zajišťovat. Rádi bychom vše stihli již do 1.9.2023  

 Dále bych chtěla poděkovat všem, kteří 

zodpovědně nahlásili, že jejich děti nebudou v 

době jarních prázdnin v naší městské části 

docházet do mateřské školy.  Mnohé paní 

učitelky jsou také rodiči a rády by využily 

dovolené o jarních prázdninách se svými dětmi. 

Bohužel vzhledem k nahlášeným počtům dětí 

nemohly odjet. Velkým překvapení pak pro nás 

bylo pondělí a další dny v tomto týdnu, kdy do 

mateřské školy docházelo v průměru cca 40. 

Nejenže takový provoz, ve všech třídách je zcela 

neefektivní, ale pak i paní učitelky mrzí, že jsou 

v práci místo dovolené a na starosti mají pár dětí 

v každé třídě. I pro nás je náročné rozhodnout o 

uvolnění některých, když netušíme, jak se nám 

zachová další den. Rozumíme, i tomu, že mohl 

někdo onemocnět, ale takové množství dětí se 

nám zdá, až nemožné. Velmi Vás prosíme, 

abyste v případě dalších zjišťování  k tomuto 

přistupovali i z výše uvedených důvodů 

zodpovědněji.  

 

Za kolektiv CMŠ Srdíčko Eva Kuchyňková  

Zprávy ze Srdíčka 
15. března 2023     Číslo 7   Ročník 13  

 

3. březen 2023 Vyšetření zraku 

 pro přihlášené děti 

 

15. březen 2023 Zmapování školní 

 připravenosti pro 

 předškoláky, kteří budou v 

 CMŠ Srdíčko   

 

22. březen 2023 Zmapování školní 

 připravenosti pro 

 předškoláky, kteří se 

 nezúčastnili v minulém 

 týdnu 

 

27. březen 2023  Den otevřených dveří  

  

28. březen 2023 Divadlo Nakoleně  

 ve školce 

 Doktorská pohádka 

 

V době od 28. března do 31. března 2023 

navštíví děti Velikonoční výstavu v ZŠ 

Mohylova 

 

29. březen 2023 Křížová cesta v kostele sv. 

Prokopa po mši svaté cca od 18.30 hod . 

„Výchova je záležitostí srdce.“  

 

Chcete zapsat dítě do mateřské školy pro školní 

rok 2023/2024?  

 

Hledáte školu s pozitivním školním klimatem?  

 

Poznali byste rádi pedagogy s otevřeným srdcem 

a partnerským přístupem?  

 

Přijďte se podívat, jak to u nás chodí.  

Většina z Vás nás už zná. Pokud jste tedy s 

námi spokojeni, můžete nás doporučit dalším 

rodičům. 

 

Za každé doporučení děkujeme. 



 

 

Pokračujeme v projektu  Venkovní učebna a 

prvky pro podporu EVVO a polytechniky 

v CMŠ Srdíčko  

Začíná se rýsovat herní prvek hrabaliště. 

 

Pro školní rok 2023/2024  

hledáme do našeho týmu 

kvalifikovanou učitelku pro MŠ. 

Bližší informace 

naleznete na webových stránkách 

mateřské školy. 

Péče o zdraví dětí musí být vždy ve spolupráci s 

rodinou. V případě, že vaše dítě jeví známky 

nemoci (zvýšená teplota, kašel, zánětlivá rýma, 

průjem zvracení, zánět spojivek, bolest v krku, 

apod.), nedávejte ho do mateřské školy.  

V mnohých případech jsou onemocnění infekční  a 

velmi rychle se nakazí ostatní děti a mnohdy také 

personál, což nás následně velmi omezuje v 

samotné práci a v zajištění provozu mateřské školy. 

Velmi vás proto prosíme o ohleduplnost k 

ostatním dětem i k zaměstnancům školy.  

Samozřejmě, že rozumíme tlaku zaměstnavatelů a 

potřebě chodit do zaměstnání, ale pokud je vaše 

dítě nemocné, je potřeba tuto situaci řešit. V 

dobrém zájmu dítěte je zůstat doma a léčit se. 

Nemocné dítě se nemůže v mateřské škole cítit 

dobře a zbytečně jej tak neúměrně zatěžujeme. 

Navíc se stáváme neohleduplnými k těm, co situaci 

s nemocným dítětem řeší, mnohdy i složitě, ale do 

MŠ dítě nemocné nedají. 

Je možné, že některé děti mohou mít alergický 

kašel. V tom případě je nutné tuto skutečnost 

prokázat potvrzením od lékaře.  

Co znamená ranní filtr? Ranní filtr znamená, že 

učitelka má možnost nepřevzít dítě do dětského 

kolektivu, pokud má zřejmé známky onemocnění. 

Klademe především důraz na ohleduplnost a 

zodpovědnost rodičů ke svému dítěti a k ostatním 

dětem.  

Děkujeme všem, kteří tyto skutečnosti 

respektujete.  

Ve středu 29. března 2023 po mši svaté 

cca 18.30 hod. mají na starosti křížovou 

cestu v kostele sv. Prokopa zaměstnanci 

CMŠ Srdíčko. 

Pokud byste se k nám chtěli připojit, 

jste srdečně zváni. 


