Káva od srdce
JAK PŘEDÁVAT DĚTEM VÍRU
vedení v duchovním životě
odborně zaměřené tematické setkání s rodiči
se uskuteční

ve středu 6. února 2019
od 16.30 hodin
v Církevní mateřské škole Srdíčko ve třídě Motýlků

Přednášející:
Mgr. Hana Imlaufová
speciální pedagog

Setkání se uskuteční díky realizovaného projektu
Zvyšování kvality předškolního vzdělávání v CMŠ
Srdíčko
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0007232

Den otevřených dveří v ZŠ Mohylova
Pokud uvažujete o zápisu dítěte do ZŠ Mohylova,
můžete se zúčastnit jejich Dne otevřených dveří
v termínech 21. 2., 7. 3., 21. 3. 2019
vždy od 8.30 do 16.00 hod.
Více na www.zsmohylova.cz

Co nás čeká v únoru
1. 2. 2019 Zjišťování zájmu o vyšetření očí
Prima Visus – možnost přihlášení
k vyšetření
2. 2. 2019 Uvedení Páně do chrámu, lidově
Hromnice
6. 2. 2019 Setkání s Večerníčkem
s dramaturgem Milošem Zvěřinou
6. 2. 2019 Káva od srdce - Jak předávat
dětem víru
Návštěva
předškoláků
v ZŠ
Mohylova (pouze předškoláci ze
třídy Motýlků a Berušek)
________________________________________
19. 2. 2019

Přerušení provozu
ve 2. pol. školního roku 2018/2019
Po dohodě se zřizovatelem bude přerušen
provoz CMŠ Srdíčko v době velikonočních
prázdnin na Zelený čtvrtek dne 18. dubna 2019.
Adresa školy a kontakty:
Církevní mateřská škola Srdíčko
Podpěrova 1879, Praha 5, 155 00
tel. 251 622 425
www.cms-srdicko.cz
www.facebook.com/CMS.Srdicko
e-mail: cms.srdicko@seznam.cz

5
1. únor 2019
Vážení rodiče a přátelé školy,
v době od 24. do 28. 1. 2019 v naší mateřské
škole probíhala inspekční činnost České školní
inspekce. Ta u nás hodnotila podmínky, průběh
a výsledky vzdělávání, které poskytujeme dětem
a
kontrolovala
dodržování
vybraných
ustanovení školského zákona a souvisejících a
prováděcích právních předpisů, které se vztahují
k poskytování vzdělávání a školských služeb.
Oficiální písemné závěry budou do 30 dnů, ale
už nyní mohu poděkovat paní učitelkám za
jejich skvělou práci, kterou odvádějí a kterou
odvedly i v přítomnosti paní inspektorek.
Ráda bych vás také pozvala, v rámci cyklu
Káva od srdce, na odborně tematické setkání,
které se uskuteční v rámci realizovaného
projektu Kvalita v CMŠ Srdíčko ve středu 6.
února 2019. Tentokrát se zaměříme na téma
vedení dětí v duchovním životě. Využijte této
příležitosti k setkání, návštěvě mateřské školy i
k vzájemnému sdílení. Bude pro vás připraveno
i drobné občerstvení a káva od Srdíčka. Pro ty
kdo nepijí kávu, bude samozřejmě i čaj či voda
. Těšíme se na vás!
Za celý kolektiv CMŠ Srdíčko
Eva Kuchyňková

Vyšetření dětí
V naší mateřské škole se uskuteční vyšetření
zraku dětí pomocí speciální diagnostické
videokamery v rámci projektu "Koukají na
nás správně?". Vyšetření je spolehlivé, rychlé a
zcela bezpečné. Děti vnímají vyšetření jako hru,
neboť se uskutečňuje v klidném a známém
prostředí mateřské školy. Běžné vyšetření zraku u
dětských lékařů v rámci preventivních prohlídek
dioptrické vady často neodhalí. Včasným
vyšetřením zraku máte možnost ochránit své dítě
před vznikem pozdějších komplikací.
Proč nechat vyšetřit dítě přístrojem Plusoptix?
✓ Přístroj Plusoptix umožňuje měřit oční vady u
dětí již od 6 měsíců. Čím dříve je u dětí oční
vada zjištěna a včas korigována, tím vyšší je
pravděpodobnost jejího úspěšného vyléčení.
✓ Velký podíl na vzniku dioptrických očních
vad včetně šilhání a tupozrakosti má rovněž
dědičnost. V případě výskytu očních vad v
rodině u rodičů nebo prarodičů se doporučuje
nechat dítěti zrak pravidelně kontrolovat, protože
jakákoliv komplikace může zrak při zanedbání
léčby značně poškodit.
✓ Jedním z důsledků nezjištěné a neléčené
vady zraku u dětí je riziko vzniku úrazu.
Projekt preventivního screeningového vyšetření
zraku svým posláním naplňuje cíle Národního
akčního plánu prevence dětských úrazů
Ministerstva zdravotnictví ČR.
V případě, že budete chtít vyšetřit i mladšího
sourozence, je to možné. Vyšetření stojí 150 Kč.
Termín je stanoven na 19. března 2019.

Uvedení Páně do chrámu,
lidově Hromnice

Národní sbírka
na svatovítské varhany

Dříve tímto svátkem končívala doba vánoční.
Svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef
přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do
jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu.
Svátek provází žehnání svící, které mají
významnou symbolickou úlohu: svíce, která sama
sebe stravuje, aby přinesla světlo do temnot
(života)...

Nadační fond Svatovítské varhany, který vznikl
z iniciativy kardinála Dominika Duky v roce
2004, vyhlásil národní sbírku, na podporu
umístění nových varhan ve svatovítské
katedrále.

Zdroj: www.pastorace.cz

Školní jídelna - upozornění
Prosíme o kontrolu používání variabilních
symbolů, stále někteří z vás nepoužívají při
platbách variabilní symbol. Platby musíme poté
zbytečně ručně přiřazovat a dohledávat.
Prosíme ty, kteří používali telefonní číslo školní
jídelny 731 604 221 na omluvy, aby na něj dále
již omluvy nezasílali. To, že dítě nepřijde do
školky, vidíme v systému stravování. Nutné je
omlouvat pouze předškoláky na e-mail tříd.
Na co bychom chtěli upozornit?
Školné i stravné na následující měsíc se načítá na
konci aktuálního měsíce ve chvíli, kdy vytvoříme
nový předpis. Tento předpis vytváříme, abychom
mohli napsat do systému konkrétní jídelníček na
další týden, který již ovšem zasahuje do nového
měsíce. Proto můžete pozorovat změnu ve stavu
konta na www.strava.cz. Jakmile obědy nebo
svačiny odhlásíte, systém opět stav konta
přepočte. Vaše platby se připisují zhruba
v týdenních intervalech.

Nadační fond Svatovítské varhany organizuje
projekt „Adopce píšťal“, ve kterém může
jednotlivec či organizace přispět na jednotlivé
píšťaly. Ceny jednotlivých píšťal jsou různé od
2 000 Kč do 30 000 Kč.
Každý, kdo se stane dárcem pro konkrétní
píšťalu, bude zapsán v knize, která bude u
varhan uložena. Zároveň od nadačního fondu
obdrží symbolickou píšťalu s certifikátem.
Bližší informace na:
https://www.svatovitskevarhany.com/cs/adopcepistaly

Rádi bychom se taky zapojili do tohoto projektu
jako Církevní mateřská škola Srdíčko a přispěli
na píšťalu, na kterou dokážeme peníze vybrat.
Pokud se bude chtít připojit i vy svým
příspěvkem k naší mateřské škole, budeme
velmi rádi. Sbírku na jednu píšťalu
svatovítských
varhan
zahájíme
až
v následujícím měsíci, ve spojitosti s dobou
postní. Budeme vás včas informovat.

