Zmapování školní připravenosti
Ve středu 4. března 2020 se v naší mateřské škole
uskuteční zmapování školní připravenosti.
Zmapování se mohou zúčastnit děti, které mají
v září 2020 nastoupit do základní školy.
Zmapování není pro děti povinné, zúčastní se ho
jen ty děti, jejichž 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. Na
konzultace se můžete zapsat v konkrétních
třídách. Upozorňujeme, že se časy mohou mírně
posunout.

Co nás čeká v březnu
4. 3. 2020

Zmapování školní připravenosti
pro přihlášené děti

4. 3. 2020

Zmapování školní připravenosti
možná konzultace rodičů se
speciální pedagožkou 13.00 –
16.00 hod. v CMŠ Srdíčko

10. 3. 2020

Předškoláci v ZŠ Mohylova –
během dopoledního programu
Motýlci i Berušky

10. 3. 2020

Školení první pomoci – ve
večerních hodinách se celý
personál CMŠ zúčastní školení

11. 3. 2020

Návštěva knihovny – Motýlci
program s názvem Jaro je tu

17. 3. 2020

Divadlo ve školce – Pasáček vepřů
– pohádka v podání divadla Glans

24. 3. 2020

Večerníček ve školce – návštěva
pana Miloše Zvěřiny dramaturga
ČT :D

Koronavirus
Vzhledem k tomu, že v neděli 1. března 2020 byl
oznámen první výskyt koronaviru i v ČR,
prosíme o sledování aktuální situace na stránkách
Ministerstva zdravotnictví, kde jsou uvedena i
doporučení pro ty, kteří se vrátili z dovolené
z Itálie nebo z jiných zasažených oblastí.

V CMŠ Srdíčko budeme dbát na zvýšená
hygienická opatření. Nevoďte prosím nemocné
děti do mateřské školy. V případě návratu
z postižených oblastí dbejte pokynů hygienické
stanice.

Upozorňujeme,
že
v době
velikonočních
prázdnin, tj. ve čtvrtek 9. 4. 2020 bude
mateřská škola uzavřena.
________________________________________
Za jakékoliv finanční dary děkujeme, budou
použity na zkvalitnění vzdělávání v CMŠ Srdíčko
č. ú. CMŠ Srdíčko je 127730369/0800
Církevní mateřská škola Srdíčko
cms.srdicko@seznam.cz
www.cms-srdicko.cz
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2. březen 2020
Milí rodiče a přátelé školy,
přinášíme vám další číslo Zpráv ze Srdíčka.
V minulém týdnu jsme vstoupili do doby postní.
Tuto dobu jsme s dětmi zahájili společným
putováním do kostela sv. Jakuba St., kde na nás
čekal P. Jaroslav Mrňa, aby nám udělil popelec.
Pokud byste i vy dospělí chtěli nějak uchopit
dobu postní, máme pro vás nabídku naší
stodůlecké farnosti, a to nabídku Postní
duchovní
obnovy
s biskupem
Pavlem
Konzbulem v sobotu 7. 3. 2020 od 9 do 13
hodin v kostele sv. Prokopa. Součástí duchovní
obnovy jsou dvě přednášky, adorace a mše
svatá. Kdo chce, může využít i možnost svátosti
smíření.
V následujícím období nás čeká několik
důležitých událostí. Jednou z nich bude
zmapování školní připravenosti u dětí, které
budou v září nastupovat do školy. Paní učitelky
a celý personál mateřské školy čeká v březnu
školení první pomoci a děti se mohou těšit na
setkání s Večerníčkem.
Také se pomalu připravujeme na Den
otevřených dveří. Moc vás prosíme o šíření této
informace mezi vaše známé, kteří uvažují o tom,
do které mateřské školy své dítě přihlásí.
Krásné prožití postní doby vám za celý
kolektiv
přeje Eva Kuchyňková

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

7. dubna 2020 od 14 do 17 hodin
v oddělení Motýlků
Během Dne otevřených dveří se budou moci
rodiče, kteří chtějí své dítě zapsat do naší
mateřské školy, seznámit s chodem mateřské
školy, se školním vzdělávacím programem,
s denním programem ve škole apod. Dále se
budou moci potkat s učitelkami CMŠ a klást
otázky . Bude také možnost prohlédnout si
prostory mateřské školy.
V letošním roce bude dostatek uvolněných míst,
protože nám odchází předškoláci ze dvou tříd do
základních škol. Přesný počet budeme vědět až
po zápisech do škol podle toho, kolik rodičů
požádá o odklad školní docházky u svého dítěte.
Zápis dětí do CMŠ Srdíčko proběhne
ve středu 6. května 2020 od 14.00 do 17.00 hod.
v oddělení Motýlků.

Morče Tulík
Možná se vám zpráva již donesla prostřednictvím
vašich dětí, ale v minulém týdnu nám uhynulo
morče Tulík. Postihl ho velký zánět, který se již
nedal vyléčit. Tulík se v naší mateřské škole dožil
tří let a děkujeme všem, kteří mu nosili hobliny,
seno i nějaké ty dobroty.

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 21.

dubna 2020.

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

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.

