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:

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 33 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.

Oslava 25 let školy
Srdečně zveme
na děkovnou mši svatou
u příležitosti 25 let CMŠ Srdíčko

Co nás čeká v dubnu
1. 4. 2019

Do třídy Veverek nastupuje nová
paní učitelka Anna Kratochvílová

1. 4. 2019

Pokračujeme ve sbírce na píšťalu
svatovítských varhan

4. 4. 2019

Sokolník – dopoledne na zahradě
školy

4. 4. 2019

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Od 14.00 do 17.00 hod.

18. 4. 2019

CMŠ uzavřena – Zelený čtvrtek

19. 4. 2019

CMŠ uzavřena – Státní svátek

22. 4. 2019

CMŠ uzavřena – Státní svátek

23. 4. 2019

Den země – odpolední program
pro rodiče s dětmi

24. 4. 2019

Den země – odpolední program
pro rodiče s dětmi

24. – 25. 4. 2019
Fotografování
portréty pro přihlášené

dětí

–

________________________________________

v sobotu 11. května 2019
od 15.00 hod.
v Komunitním centru sv. Prokopa
s následným programem

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
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1. duben 2019
Vážení rodiče a přátelé školy,
opět
přicházíme
s našimi
měsíčními
zprávami. Velmi ráda bych vás informovala o
situaci ohledně nemocí, resp. spálové angíně,
která nám letos mnohým dává zabrat. Dle
informace z hygienické stanice se v populaci
vyskytuje přibližně 10% bezpříznakových
nosičů původců onemocnění spálou či spálovou
angínou (streptokoky), přičemž nařízení
plošného provádění výtěrů, z krku v kolektivech
se nenařizuje. Takové plošné testování na
výskyt streptokoků je nepřínosné, protože nelze
podávat antibiotika osobám, které nejeví
klinické příznaky onemocnění. Streptokoky se
vyskytují ve více typech. Problém dětských
kolektivů je, že mnozí rodiče posílají do těchto
kolektivů i děti s počínajícím onemocněním,
kdy podceňují první příznaky - záněty
nosohltanu nebo angíny. Tyto děti jsou pak
zdrojem nákazy pro vnímavé děti z kolektivu.
Jako mateřská škola jsme přijali tato
hygienická opatření: v době nepřítomnosti dětí
používáme desinfekční lampy ve třídách,
desifinkujeme
povrchy
předepsanými
prostředky, dbáme na hygienu u dětí. Snažíme
se nepodceňovat všechna preventivní opatření,
ale i přesto stále zůstáváme dětským
kolektivem, ve kterém se všechny tyto nemoci
šíří mnohem více než kdekoliv jinde.
Eva Kuchyňková

Káva od srdce
V rámci realizovaného projektu Zvyšování
kvality předškolního vzdělávání v CMŠ Srdíčko
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0007232
se uskuteční další
odborně zaměřené tematické setkání s rodiči
v Církevní mateřské škole Srdíčko ve třídě Motýlků

ve středu 24. dubna 2019
od 16.30 hodin

Brigáda na zahradě CMŠ Srdíčko
V sobotu 13. dubna 2019 se uskuteční brigáda
na školní zahradě CMŠ Srdíčko.

Hrabání starého listí, stříhání keřů, úklid
chodníků, příprava koloběžek na sezónu,
přeložení kompostu, nakládání odpadu na
kontejner, příprava pískovišť, čištění budek, a
hmyzích domečku

Vítáme Vaši pomoc s úklidem zahrady, jako
odměnu máme pro Vás připraveno na závěr
brigády opékání špekáčků, které pro vás i vaše
děti připravíme. Pitný režim bude taktéž zajištěn.

Zápis do CMŠ Srdíčko
Preventivní program pro děti
26. a 27. února 2019 proběhl ve všech třídách
preventivní program k ústní hygieně. Do
mateřské školy se dostavily dvě studentky
zubního lékařství a dětem velmi hezky pomocí
pohádky vysvětlily, jak je důležité se starat o své
zuby. Dětem ukázaly „obrovy zuby“, na kterých
předvedly velkým kartáčkem, jak správně zoubky
čistit.

Opět nabízíme možnost fotografování dětí
zkušenou fotografkou paní Jitkou Žáčkovou.

Možno přijít v době od 9 do 13 hod.

na téma:
Co bychom měli vědět o logopedii
Přednášející:
Mgr. Lucie Macková
klinický logoped
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fotografování portrétů dětí

Pro příští školní rok 2019/2020 se uskuteční zápis
do naší mateřské školy dne:

6. května 2019 od 14 do 17 hodin
v oddělení Motýlků
volných míst bude cca 33 míst
Pokud má vaše dítě sourozence, kterého budete
chtít pro následující školní rok přihlásit do naší
mateřské školy, prosím sdělte tuto skutečnost
ve třídě paní učitelce.

Jedná se o sadu tří fotografií - tři různé
záběry formátu 15 x 23 cm za cenu 265 Kč.
Fotografovány budou všechny děti. Zda si
sadu odeberete nebo ne, bude záležet jen na
Vás. Pokud si fotografovat dítě nepřejete,
nahlaste tuto skutečnost ve třídě.
Oblečení dětí je na zvážení rodičů. Paní
fotografka doporučuje nejlépe červené šatičky
nebo sukýnky na děvčátka a bílé nebo červené
košile či svetříky pro chlapce. Oblečení je
možno dětem na místě zapůjčit, chlapcům je
možno zapůjčit červené vestičky.
Fotografování bude probíhat na fotopozadí
béžový puntík + dřevěná podlaha. Ukázky máte
k prohlédnutí v šatnách jednotlivých oddělení.
Při fotografování budou použita ateliérová
světla. Jednotlivé záběry budou retušovány.
Webové stránky fotografky Jitky Žáčkové
www.kidsphoto.cz
______________________________________
Požehnané
a radostí z Kristova vzkříšení naplněné
VELIKONOČNÍ SVÁTKY
Vám přejí všichni malí i velcí
z CMŠ Srdíčko

