Desatero pro rodiče
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

Co bylo a co nás čeká
v březnu
2. března 2022

Popeleční středa
Kostel sv. Jakuba St.
dopoledne

10. března 2022

Zmapování školní
připravenosti

14. března 2022

Konec respirátorů v MŠ

15. března 2022

Návštěva ZŠ Mohylova

16. března 2022

Zmapování školní
připravenosti

18. března 2022

Návštěva ZŠ Mohylova

18. března 2022

Mobilní planetárium
dopoledne

23. března 2022

Káva od srdce
charitativní akce

23. března 2022

Vizitace Mons. Jan Balík
a PhDr. Mgr. Ondřej
Mrzílek, MBA — zástupci
zřizovatele

28. března 2022

Princezna z obrázku
Divadlo BastaFidli

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

Zprávy ze Srdíčka
15. března 2022

Číslo 6

Ročník 12

Vážení rodiče,
ve středu 2. března jsme návštěvou kostela
a přijetím Popelce od našeho školního kaplana
spolu s dětmi zahájili čtyřicetidenní postní
dobu. Tyto dny mají být přípravou na
Velikonoce. Postní doba nás má přivést blíže
k Bohu, k bližním a k obnově svého vlastního
života. Má tři základní pilíře — modlitbu, půst
a almužnu.
Letošní postní dobu vzhledem k aktuálním
událostem na Ukrajině bude možné o to více
stavět na těchto pilířích. Modleme se za mír
na Ukrajině i na celém světě. Zkusme se
postit. Neznamená to, že budeme jen
hladovět. Postit se znamená, že se můžeme
zříct něčeho, co je v našem životě
postradatelné. Dejme potřebnému almužnu.
V dnešní době většina z nás neřeší
existenční problémy. Máme své domovy, svou
práci, v našem okolí nezuří válka, děti mají
mnohdy vše, na co si pomyslí... Zkusme si
společně i s dětmi něco odepřít i jen nějakou
drobnost (třeba nějaké bonbóny, čokoládu,
novou hračku, dospělí třeba láhev vína…) a
ušetřené peníze věnujme jako almužnu těm,
co to momentálně potřebují.
Pokud se vám takto během postní doby
podaří nějaké drobné odložit, můžete je
přinést do CMŠ Srdíčko. Budou k tomu určené
kasičky ve třídách. My „naši společnou
almužnu“ před Velikonocemi předáme Farní
charitě Stodůlky na podporu ukrajinských
občanů, kteří museli opustit své domovy kvůli
válce.
S přáním opravdového prožití postní doby
Eva Kuchyňková

PROVOZ TŘÍD

RANNÍ FILTR
aneb nemocné děti do
mateřské školy nepatří

Farní charita
Stodůlky
a pomoc Ukrajině

Káva od srdce
aneb
snídaně pro Ukrajinu

Péče o zdraví dětí musí být vždy ve
spolupráci s rodinou. I přesto, že nás snad
Covid již nebude ohrožovat tak jako v
posledních dvou letech, nám toto onemocnění
zcela nevymizelo. Příkladem toho je, že
Covidem
během
posledního
měsíce
onemocněly tři zaměstnankyně školy. Toto
onemocnění nás již příliš neohrožuje na
životech, ale při větším počtu nemocných
zaměstnanců nás omezuje v samotné práci a
v zajištění provozu mateřské školy. A máme
zde i jiné nemoci, které při neohleduplnosti a
nedodržování
základních
pravidel lehce
rozšíříme mezi ostatní.
Velmi vás proto prosíme o ohleduplnost k
ostatním dětem i k zaměstnancům školy.
V případě, že vaše dítě jeví
známky
nemoci
(zvýšená
teplota, kašel, zánětlivá rýma,
průjem
zvracení
apod.),
nedávejte ho do mateřské
školy.
Je možné, že některé děti mohou mít
alergický kašel. V tom případě je nutné tuto
skutečnost prokázat potvrzením od lékaře.

Farní charita Stodůlky ve spolupráci s farností
Stodůlky organizuje pomoc lidem, kteří
prchají
před
válečným
konfliktem
na
Ukrajině. Vedle rychlé pomoci ubytování
poskytuje Charita komplexní péči. Ubytování
je totiž zásadní, ale lidé se neobejdou bez
další podpory. Sociální pracovníci, psycholog,
právníci, tlumočníci případně duchovní. Ti
všichni jsou k dispozici. Spolu s nimi pak
zástup dobrovolníků, kteří ubytovávají u sebe
doma, poskytují své byty, nakupují potřebné
potraviny,
připravují
snídaně,
udržují
ubytovací prostory čisté a útulné, pomáhají se
vším, co je aktuálně potřeba. V současné
chvíli charita intenzivně připravuje integrační
programy, aby co nejvíce pomohla se
zařazením rodin uprchlíků do běžného života
naší společnosti. V nejbližších dnech také
začneme ubytovávat do dalších propůjčených
bytů. Kromě běžných rodin a jednotlivců se
charita stará také o rodiny, které mají děti se
speciálními potřebami, pro které je současná
situace ještě náročnější než pro běžné rodiny.
Vzhledem k situaci charitě
stoupají skokově náklady,
jednak v rámci plateb
energií za propůjčené byty
a jednak za personální
náklady
z
důvodu
navyšování
úvazků
pracovníků, kteří se o uprchlíky starají.

Ve středu
23. března 2022
od 7.30 do 9.00 hod.
si Vám dovolíme nabídnout
před školní jídelnou
drobnou, za to výtečnou
SNÍDANI.

Co znamená ranní filtr?
Ranní filtr znamená, že učitelka má možnost
nepřevzít dítě do dětského kolektivu, pokud
má zřejmé známky onemocnění. Klademe
především
důraz
na
ohleduplnost
a
zodpovědnost rodičů ke svému dítěti a
k ostatním dětem.
Děkujeme všem, kteří tyto skutečnosti
respektujete.

Budeme moc vděční za jakoukoli finanční
pomoc.
Č. ú. pro případné dary 127673309/0800

Některé dobroty pro vás připravíme
i s vašimi děti.
Jste srdečně zváni!
Během snídaně bude možno
přispět na činnost
Farní charity Stodůlky
v souvislosti s poskytovanou
podporou a pomocí
lidem, prchajícím před válečným
konfliktem na Ukrajině.

