Masopustní karneval
V úterý 5. března 2019 proběhne v CMŠ Srdíčko

MASOPUSTNÍ
KARNEVAL
od 9.30 do 11.30 hod.

Pro děti z naší mateřské školy bude karneval
ve všech odděleních. Prosím nezapomeňte dětem
připravit masky. Bližší informace vám dají paní
učitelky ve třídách.
V letošním
roce
ve
spolupráci
s Římskokatolickou farností u kostela sv. Jakuba
Staršího, Praha-Stodůlky zveme i děti, které
nenavštěvují CMŠ Srdíčko. Pro ty bude připraven
karneval v oddělení Berušek spolu s dětmi
z kmenové třídy.

Vyšetření zraku dětí
Pokud jste přihlásili své dítě k vyšetření zraku
dětí, budeme před vyšetřením vybírat 150 Kč.
Termín vyšetření je stanoven na úterý 19. 3. 2019
a bude probíhat během dopoledního programu
v mateřské škole. Výsledky vyšetření nám Prima
Vizus s.r.o. zašle v zalepených obálkách pro
každé dítě cca do týdne.

Co nás čeká v březnu
5. 3. 2019

Masopustní karneval

6. 3. 2019

Popeleční středa
Návštěva kostela u sv. Jakuba St.

6. 3. 2019

Zahájení sbírky na
svatovítských varhan

7. 3. 2019

Zmapování školní připravenosti u
předškoláků (děti z Berušek a
Motýlků)

7. 3. 2019

Konzultace rodičů s KPPP na
základě
zmapování
školní
připravenosti

12. 3. 2019

Návštěva
předškoláků
v ZŠ
Mohylova (pouze předškoláci ze
třídy Motýlků a Berušek)

píšťalu

14. 3. 2019

Divadlo ve školce
Za Kůzlátky do pohádky – divadlo
Glans

19. 3. 2019

Vyšetření očí pro přihlášené děti

20. 3. 2019 První jarní den 
________________________________________
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

7
1. březen 2019
Vážení rodiče a přátelé školy,
v měsíci březnu nás čeká několik událostí.
Popeleční středou začne postní doba, kterou se
budeme připravovat na Velikonoce, ve středu
20. března 2019 ve 22:58 hod. začne
astronomické jaro, na které se také již všichni
určitě těšíme. Kromě těchto dvou důležitých
dnů nás čekají i naše „školkové“ události , o
kterých si můžete přečíst v těchto zprávách.
Zatím stále také řešíme situaci ve třídě
Veverek, kdy nám z pracovního procesu
vypadla paní učitelka Tereza Čápová. Zatím se
nám vzhledem k menší docházce dětí do MŠ
podařilo situaci zvládnout spojením tříd
Veverek a Kuřátek. Ale není to trvalé řešení.
Hledáme zástup za paní učitelku.
Prosím věnujte také pozornost naší snaze
přispět na jednu píšťalu svatovítských varhan.
Pokud se vám tato naše aktivita líbí, můžete se
během postní doby zapojit také. Kromě postní
„almužny“ budeme vyrábět s dětmi výrobky
„k prodeji“. Výtěžek bude taktéž věnován na
píšťalu varhan.
Přejeme vám příjemné dny a mnoho dobrého
za celý kolektiv CMŠ Srdíčko
Eva Kuchyňková

Zmapování školní připravenosti
Ve čtvrtek 7. března 2019 se v naší mateřské
škole
uskuteční
zmapování
školní
připravenosti. Zmapování se mohou zúčastnit
děti, které mají v září 2019 nastoupit do základní
školy. Zmapování není pro děti povinné, zúčastní
se ho jen ty děti, jejich rodiče vyplní Dotazník
pro rodiče – zmapování školní připravenosti a
odevzdají ho nejpozději v konkrétní den ráno paní
učitelce ve třídě.
Odpoledne od 13.00 do 16.00 hod. budou
probíhat konzultace s rodiči. Ve třídách máte od
pátku 1. 3. 2019 připravené archy, kde se můžete
zapsat
na
konkrétní
čas
konzultace.
Upozorňujeme, že se časy mohou trochu mírně
posunout.

Den otevřených dveří
Pokud máte známé, které by měli zájem dozvědět
se něco o naší mateřské škole, informujte je
prosím o Dni otevřených dveří, který proběhne:

Přispějme v CMŠ Srdíčko
na píšťalu svatovítských varhan
Jak jsme již předesílali v minulých Zprávách ze
Srdíčka, rádi bychom podpořili svým příspěvkem
národní sbírku, na podporu umístění nových
varhan ve svatovítské katedrále.
Bližší informace na:
https://www.svatovitskevarhany.com/
cs/adopce-pistaly
Je možné využít nastávající postní doby a stejně
jako v loňském roce, můžeme motivovat své děti
k tomu, že si např. odpustí nějakou tu čokoládu
nebo sáček bonbonů… A ušetřenými penězi
přispějí na dobrou věc.
Kasičky na finanční příspěvky budou umístěny
od Popeleční středy ve všech třídách. Vybírání
příspěvků bude ukončeno ve Svatém týdnu ve
středu 17. 4. 2019.

Popeleční středa

Odklad školní docházky
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k
zápisu k povinné školní docházce, a to v době
od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v
němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
§ 36, odst. 4, zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů

Co nám říká Školský zákon o odkladu?
„Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně
vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný
zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné
školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží
ředitel školy začátek povinné školní docházky o
jeden školní rok, pokud je žádost doložena
doporučujícím
posouzením
příslušného
školského poradenského zařízení, a odborného
lékaře nebo klinického psychologa. Začátek
povinné školní docházky lze odložit nejdéle do
zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý
rok věku.“
§ 37, zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

4. dubna 2019 od 14 do 17 hodin
v oddělení Motýlků
V letošním roce bude oproti loňsku více
uvolněných míst, protože nám odchází více
předškoláků (cca 35 dětí) do základních škol.
Přesný počet budeme vědět až po zápisech do
škol podle toho, kolik rodičů požádá o odklad
školní docházky u svého dítěte.

Popeleční
středou
vstupují
věřící
do
čtyřicetidenního postního období, které je
přípravou na oslavu Velikonoc. V liturgickém
kalendáři katolické církve je to středa, která
předchází první neděli postní a označuje začátek
postní doby. Datum Popeleční středy je
tedy pohyblivé jako i Velikonoce.
Popelec, tj. označení popelem na čele – jde o
znamení kajícnosti, které je v církvi zachováno až
do dnešní doby.
Zdroj: www.vira
https://www.cirkev.cz/archiv/100211popelecni-stredou-zacina-postni-doba

Co to znamená tedy pro rodiče, kteří chtějí
pro své dítě odklad školní docházky?
Vybrat si školu, dostavit se k zápisu a písemně
požádat o odklad školní docházky. Vzory
žádosti mají obvykle školy při zápisech
k dispozici. Tuto žádost je potřeba doložit
dvěma doporučujícími posouzeními. Vždy
musíte mít posouzení příslušného školského
poradenského zařízení. Dále je nutné doložit
posudek odborného lékaře nebo klinického
psychologa.

