Svátek sv. Martina
Svátek svatého Martina oslavíme s dětmi na
zahradě mateřské školy, tentokrát opět bohužel
bez účasti rodičů.
Určitě nevynecháme scénku o sv. Martinovi, jak se
uměl rozdělit o svůj plášť se žebrákem. Také za
námi přijedou opět poníci a děti se budou moci
povozit.
Vzhledem k tomu, že některé děti z preventivních
důvodů díky epidemiologické situaci do mateřské
školy nedocházejí, budou poníci objednáni i
později - pravděpodobně na Den Země, popř. na
teplejší měsíce jako je květen a červen. Rádi
bychom tak udělali radost i těm, kteří tentokrát na
sv. Martina ve školce nebudou.
Pokud byste chtěli na téma svatého Martina
navázat i při domácích aktivitách. Můžete využít
tento odkaz:
https://deti.vira.cz/clanky/svaty-martin

Jarmark

Tradiční jarmark je z důvodu
epidemiologické situace
a nastavených vládních opatření
ZRUŠEN.
Adventní věnce

Tvorba adventních věnců
je v letošním roce
zrušena.
Je nám to moc líto!

Co nás čeká v říjnu
2. listopadu 2020 Památka všech zesnulých
10. listopadu 2020 Oslava svátku sv. Martina
20. listopadu 2020 Polytechbus
23. listopadu 2020 Polytechbus
17. listopadu 2020 Státní svátek- CMŠ uzavřena

Zprávy ze Srdíčka
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Vážení rodiče,

Docházka v době
nouzového stavu
Velmi prosíme o týdenní vyplňování formuláře
ohledně docházky vašeho dítěte po dobu
nouzového stavu.
Odkaz na formulář bude zaslán vždy v
pátek dopoledne na váš e-mail a na jeho
vyplnění budete mít do neděle 20.00 hod.
Velmi nám touto informací pomůžete. Zabere
vám to cca 1 minutu.
Vyplněné informace nejsou závazné, pokud
se vám situace změní a bude potřebovat
např. dítě přivést dítě do mateřské školy nebo
naopak dítě onemocní a budete ho chtít
odhlásit, dejte vědět na třídní e-mail a
zachovejte se tak, jak vám to vyhovuje.

Církevní mateřská škola Srdíčko
Podpěrova 1879/2
Praha 5—Stodůlky 155 00
E-mail: cms.srdicko@seznam.cz
Tel. 251 622 425
Mobil ředitelka: 739 045 874

vím, že pro mnohé z vás je vysilující číst e-maily
s mými výzvami, kdo může, ať nechá dítě doma.
Omlouvám se vám za to, ale věřte, že ani pro nás
není situace jednoduchá. Snažíme se zachovat
mateřskou školu v provozu a chceme být otevřeni
pro všechny, kdo to potřebují. Pokud vnímáte
potřebu, určitě se nemusíte bát, kvůli nám (co
bychom si asi pomysleli) dítě do mateřské školy
přivést.
Museli jsme sice omezit provoz ve dvou menších
třídách, chybí nám paní učitelky, asistentky i
provozní zaměstnankyně z různých důvodů (nemoc,
OČR, karanténa). Ale otevření zůstáváme.
Díky nízkému počtu dětí minulý pátek, jsme se
nedostali do karantény a nemuseli jsme dnes
zavírat třídy, popř. celou MŠ. Jsme za to velmi rádi.
Covid pozitivní zaměstnankyně měla jen velmi
omezené kontakty a hygiena to vyhodnotila tak, že
karanténní opatření nemusí být nastavena. Jen se
musíme do 9.11. všichni zúčastnění sledovat po
zdravotní stránce.
O
těchto
záležitostech
vás
informujeme
prostřednictvím
webových
stránek
MŠ
i
prostřednictvím tohoto zpravodaje ne proto, že
bychom vás chtěli strašit, ale proto, abychom k vám
byli poctiví a byli jste včas informováni o situaci v
mateřské škole. Jsme tu opravdu pro vás. A je jen
na vás a vašem uvážení, jak s těmito informacemi
naložíte.
S nadějí na lepší časy
za celý kolektiv CMŠ Srdíčko
Eva Kuchyňková

Žádost o podporu
v rámci
Operačního programu
Praha po růstu

Slavnost Všech
svatých a Památka
zesnulých, vzpomínka
na zemřelé

V současné chvíli připravujeme podání projektové
žádosti rámci Výzvy č. 48 - Modernizace zařízení a
vybavení pražských škol II, abychom získali
finanční podporu z Evropských strukturálních fondů
pro realizaci projektu pod názvem:

V naši mateřské škole si připomínáme křesťanské
svátky. Nemohli jsme opomenout ani Slavnost
Všech svatých a „Dušičky“. Jedním ze základních
pilířů pro uplatňování křesťanské výchovy v naší
mateřské škole je učit děti být dobrým člověkem.

Venkovní učebna
a prvky pro podporu EVVO a polytechniky
v CMŠ Srdíčko.

Nemusíme být mučedníky, abychom se stali
svatými. I pomalými krůčky na cestě za dobrem se
můžeme blížit ke svatosti.

Vánoční focení
V úterý a ve středu 2. a 3. prosince 2020 pro vás
plánujeme
zprostředkování
fotografování
jednotlivců s vánočním motivem na modrobílém
pozadí.
Opět je do CMŠ Srdíčko
pozvána paní fotografka
Jitka Žáčková.
KIDSPHOTO Studio

PolyTechBus
V rámci projektu „Komplexní program rozvoje a
podpory pražského školství“ (KPR Praha) k nám ve
dvou listopadových dnech přijede PolyTechBus.
Dětem budou prezentována vybraná řemesla, která
si budou moci vyzkoušet.

Distanční vzdělávání
Rádi bychom naši mateřskou školu vybavili novými
prvky a vzdělávacími pomůckami pro podporu
vzdělávání a polytechnických dovedností. Jak víte,
spoustu času trávíme s dětmi venku, a tak bychom
rádi rozšířili možnost různých aktivity přímo na
naší zahradě. Celou projektovou žádost z toho
důvodu zaměřujeme na zlepšení a doplnění
vybavení naší zahrady.

Každé pondělí po poledni budou do plastové
krabice před třídou Berušky doplněny sady
pracovních listů pro děti, které momentálně
nedocházejí do mateřské školy. Můžete si je
vyzvednout a doma s dětmi vypracovat. Listy jsou
zaměřené na rozvoj různých dovedností u
předškolních dětí.
Na webových stránkách mateřské školy http://
www.cms-srdicko.cz/online.php budeme postupně
přidávat náměty a odkazy na činnosti, které
můžete dělat s dětmi doma.

Zajímal by nás Váš názor na tento záměr. A proto
prosíme o spolupráci formou vyplnění krátkého
elektronického dotazníků.
Odkaz na dotazník vám bude zaslán na e-mailovou
adresu. Prosíme o jeho vyplnění do pondělí 9. 11.
2020 do 20.00 hodin. Pro zpracování žádosti je pro
nás důležité, abyste dotazník vyplnili.
Děkujeme vám za vaši pomoc.

Naše
zemřelé,
můžeme
svěřovat
Božímu
milosrdenství a modlit se za ně, aby spočinuli v
Boží náruči.
Ve středu 5. 11. 2020 navštívily i nejstarší děti
mateřské školy stodůlecký hřbitov, aby rozsvítili
svíčky na hrobech a modlily se za zemřelé.

Předškolákům, kteří zůstali preventivně doma,
zašlou paní učitelky během příštího týdne
prostřednictvím adres rodičů e-mail.

