Karanténa
Co obnáší karanténa třídy a jak se do ní
obvykle dostaneme?
Zatím byla vždy karanténa nařízena pro
jednotlivé třídy, vždy měla souvislost s
přímým onemocněním některé paní učitelky.
Třeba nám tedy svítá světlo na konci tunelu,
protože již pět paní učitelek včetně paní
ředitelky
nemocí
Covid-19
prodělaly.
Samozřejmě, že se snažíme, aby paní
učitelky i s drobnými příznaky zůstávaly
doma, ale ve třech případech došlo k
projevům nemoci během dne. Navíc se
předpokládá, že je člověk infekční již dva dny
před propuknutím příznaků a tedy ve chvíli,
kdy o nákaze ještě neví.
Ve chvíli, kdy zjistíme Covid pozitivního
zaměstnance nebo dítě, musíme vejít do
kontaktu s Hygienickou stanicí hlavního
města Prahy (dále jen hygiena). Máme již
konkrétní kontaktní osobu, které vždy tuto
situací hlásíme a dodáváme tabulku s
kontakty s Covid pozitivní osobou. Hygiena
nám vždy upřesní, které dny kontaktů podle
konkrétní situace bude vyžadovat. Vzápětí
nám posílá e-mailovou zprávu určenou k
přeposlání rodičům s vymezením doby
karantény a pokynů k PCR testům. Ze
zkušenosti víme, že ještě jiná služba hygieny
volá rodičům dětí na základě námi předaných
kontaktů.
Snažíme se, aby tento proces proběhl vždy
rychle, ale není to vždy v našich silách. Bez
rozhodnutí
hygieny
karanténu
nařídit
nemůžeme. A ne vždy, i z pochopitelných
důvodu zahlcenosti hygieny, to hygiena řeší
tak, jak bychom si představovali.

Co nás čeká v únoru
2. února 2021

Hromnice,
Uvedení Páně do chrámu

Do 15.2. 2021 podání grantové žádosti v
rámci Výzvy č. 48 OP PPR s názvem:
Venkovní učebn a a prvk y pro
podporu EVVO a pol ytechnik y
v CMŠ Srdíčko

Projekt řeší potřebu cílové skupiny podpory
výuky EVVO a polytechniky a zlepšování
podmínek pro pedagogickou činnost v CMŠ
Srdíčko, vybudováním chybějící venkovní
učebny a didaktických prvků k rozvoji EVVO,
polytechnických a řemeslných dovedností a
klíčových kompetencí dětí. Realizace projektu
přispěje k zajištění kvalitního vzdělávání,
posílí rozvoj EVVO a polytechniky, podpoří
rovný přístup ke vzdělání pro všechny děti
(včetně SVP).
Na podzim se dozvíme, zda naše žádost
bude mezi podpořenými žádostmi. Vyčleněná
alokace je již docela malá, takže i šance je
přímo úměrná množství peněz, které v této
výzvě jsou. Držme si tedy palce!
16. února 2021 Karneval
Pouze v rámci jednotlivých tříd
17. února 2021 Popeleční středa
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Zprávy ze Srdíčka
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Vážení rodiče,
epidemiologická situace není stále příznivá,
a proto pokračujeme v omezení provozní doby
CMŠ Srdíčko, abychom co nejvíce zabránili
spojování tříd. Provozní doba bude i nadále v
režimu od 7.30 do 16. hodin až do odvolání.
Jak jistě již víte, od pátku upadla opět jedna
třída (Motýlci) do karantény. Je to naše již
pátá karanténa od začátku prosince. Snažíme
se stále zachovat v co největším rozsahu chod
mateřské školy a hledáme, co nejúčinnější
způsoby, jak toho dosáhnout. Bohužel ne vždy
se nám to daří. Přece jen vir je neviditelný a
jak víme, dělá si stále, co chce. Momentálně
máme Covid pozitivní jednu paní učitelku a
jednu provozní zaměstnankyni.
Děkuji vám všem za trpělivost při čekání na
děti před mateřskou školou a při jejich
předávání u vstupu do jednotlivých oddělení.
Přebírat a předávat děti u dveří je pro nás i
pro vás způsob nepřívětivý a zatěžující. V
současné době tímto však eliminujeme více
kontaktů v mateřské škole. Děkuji i za velkou
disciplinovanost,
kterou
z
vaší
strany
vnímáme.
Chybí nám intenzivnější kontakt s vámi. I
proto bych vám chtěla připomenout, že pokud
máte jakékoli připomínky, náměty nebo dotazy
ohledně provozu MŠ nebo taky ohledně
vašeho dítěte nebojte se kontaktovat paní
učitelky prostřednictvím třídních e-mailových
adres nebo mne telefonem či e-mailem.
Za všechny v CMŠ Srdíčko vám přeji hodně
sil, pevných nervů a dobrého zdraví
Eva Kuchyňková

T Řr Í
D e sPaRt O
e rVoOpZr o
oD
diče
dětí předškolního věku
1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a
pohybově vyspělé, vědomě ovládat své
tělo, být samostatné v sebeobsluze
2. Dítě
by mělo
být
relativně
citově
samostatné a schopné kontrolovat a řídit
své chování
3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové,
řečové a komunikativní dovednosti
4. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové,
řečové a komunikativní dovednosti
5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat
zrakové a sluchové vjemy
6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a
myšlenkové operace a orientovat se v
elementárních matematických pojmech
7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou
záměrnou pozornost a schopnost záměrně
si zapamatovat a vědomě se učit
8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně
samostatné a zároveň sociálně vnímavé,
schopné soužití s vrstevníky ve skupině.
9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a
projevovat tvořivost.
10.Dítě by se mělo orientovat ve svém
prostředí, v okolním světě i v praktickém
životě
Podrobněji rozepsané desatero s popisem kdy
dítě
splňuje
jednotlivé
body
desatera
naleznete na stránkách MŠMT.
Rodičům dětí před
doporučujeme přečíst.

nástupem

do

školy

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/
desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

OPRAVA VSTUPU
u Motýlků a Berušek

Staré pečivo
pro králíky na faře

Od pondělí 7. prosince 2020 probíhala větší
oprava vstupu u Berušek a Motýlků.
Dokončena byla až v posledním týdnu v
lednu. Trochu se nám tedy protáhla, ale
doufám, že ji oceníte.

Pokud byste ve svých domácnostech měli
staré usušené pečivo a nevíte co s ním,
můžete
jej
přinést
do
školky. Předáme ho na faru.
Ve školce také případné
přebytky pečiva sušíme pro
zvířata a i zaměstnanci se
zapojili do sběru starého
pečiva.

Tříkrálová sbírka

Děkujeme všem za trpělivost při omezeních,
která nastala ve spojitosti s touto opravou.

Letošní Tříkrálová sbírka byla poznamenána
epidemiologickými opatřeními. A tak jsme
nemohli jít koledovat jako obvykle. Přesto
jsme využili možnosti koledovat alespoň v
areálu mateřské školy.
Po dva dny byla příležitost přispět do kasičky
i za zpěvu písně My tři králové jdeme k vám,
kterou krásně zpívaly dětí ze tříd Motýlků a
Berušek.
Děkujeme všem, kdo se zapojili do Tříkrálové
sbírky a přispěli do kasičky, která poté byla
umístěna v naší mateřské škole.

Momentálně máme ve výrobě u truhláře nové
botníky a lavice do šaten Berušek, dále novou
lavičku pod schody u Motýlků a čekáme na
nové
dřevěné
dekorace,
které
budou
umístěny na stěnách ve vstupu.
Děkujeme všem dárcům, kteří podporují
mateřskou školu, protože i díky nim si
můžeme tato zlepšení mateřské školy dovolit.

Kasičku jsme ve středu 27. 1. 2021 předali
Farní charitě Stodůlky.

