Prázdninový provoz

Zápis do CMŠ Srdíčko

Provoz v době letních prázdnin bude v
uvedených termínech.
Ve čtvrtek 1. a v pátek 2. července 2021
za tyto dny se nehradí „školkovné“, ale je
nutné se přihlásit.
9. srpna až 13. srpna 2021 a 16. srpna až
20. srpna 2021

Zápis do Církevní mateřské školy Srdíčko
pro nový školní rok 2021/2022 se uskuteční
ve dnech 4. a 5. května 2021 od 8.00 do
17.00 hodin.

„Školkovné“
v
době
prázdninového
provozu v srpnu je stanoveno na 300 Kč/
týden. Je nevratné a je potřeba ho uhradit do
konce června .
Výše stravného bude jako obvykle a pokud
si dítě v některých dnech odhlásíte, nebude
vám započteno.
Od 3. května 2021 je možno odevzdávat
přihlášky k prázdninovému provozu. Přihlášky
budou k vyzvednutí na jednotlivých třídách.

Krmení pro morčata
Pokud máte někdo možnost sehnat hobliny
nebo seno pro morčata, velmi to uvítáme.
Seno, co jsme měli z léta nasušeno bohužel
již došlo a hobliny, které jsme dostaly darem
taktéž.
Hobliny využíváme k podestýlce morčat a tu
měníme jedenkrát za týden. Takže spotřeba
je docela velká.
Seno si morčata rádi dávají k jídlu a taky se
do něj schovávají. V podstatě ho dostávají
každý den.
Pokud máte i usušené staré pečivo, je
možno jej také přinést, buď ho dostanou naše
morčata nebo ho odvezeme na faru pro
králíky.

K zápisu je nutné přinést vyplněnou žádost
o přijetí, vyplněné vyjádření lékaře a popř.
čestné prohlášení, že je dítě z praktikující
křesťanské rodiny. Dále rodný list dítěte a
potřebné doklady ke zjištění totožnosti
zákonného zástupce dítěte (občanský průkaz,
popř. cestovní pas). U dětí se zemí mimo EU,
je nutné doložit povolení k dlouhodobému
pobytu v ČR.
Pokud máte ve školce již sourozence,
prosíme o informaci na třídní e-mail, že se
chystáte s dalším dítětem k zápisu.

Církevní mateřská škola Srdíčko
Podpěrova 1879/2
Praha 5—Stodůlky 155 00
E-mail: cms.srdicko@seznam.cz
Tel. 251 622 425
Mobil ředitelka: 739 045 874

Zprávy ze Srdíčka
30. dubna 2021

Číslo

Ročník 11

Vážení rodiče,
od pondělí 3. května 2021 můžeme opět
otevřít mateřskou školu pro všechny děti. Děti
v mateřské škole nemají povinnost nosit
roušky. Odpadá nám také testování dětí,
zůstává
jen
jednou
týdně
testování
zaměstnanců, kteří nejsou očkovaní nebo,
kteří nemají déle než 90 dnů od prvního
pozitivního testu COVID 19.
Jsme moc rádi, že můžeme být opět pro vás
všechny.
Provoz mateřské školy bude opět od 7.00 do
17.00 hod. ve stejném režimu jako před
veškerými omezeními. Nadále zůstane jen
omezení vstupu zákonných zástupců do
budovy. Z důvodu mimořádného opatření, kdy
má být omezen vstup třetích osob do škol a
školských zařízení. Děti si proto i nadále
budeme vyzvedávat u vstupů do školky.
Doufám, že vše bude směřovat již k lepšímu
a tuto situaci společně zvládneme.
Děkujeme také všem, kteří i po dobu
uzavření mateřské školy hradili „školkovné“,
protože výdaje, které běžně máme se nám i s
uzavřením MŠ příliš neumenšily (zvláště
pravidelné platby nájem, odvoz odpadu, platy
zaměstnanců, internet…) Pokud se někdo
dostal do nepříznivé finanční situace a
„školkovné“ nemohl uhradit, prosíme o
upozornění a rádi tuto skutečnost s vámi
budeme řešit případným snížením nebo
prominutím platby.
Za celý kolektiv CMŠ Srdíčko
Eva Kuchyňková

Zmapování školní
zralosti
Ve dvou dnech během dubna proběhlo v
předškolních třídách tzv. zmapování školní
zralosti
ve
spolupráci
s
Křesťanskou
pedagogicko-psychologickou poradnou. Tato
akce se týká vždy dětí, které v následujícím
školním roce nastoupí do základní školy a je
zcela dobrovolná.
Předškolní třídu navštíví speciální pedagožka
Mgr. Hana Imlaufová, popř. její kolegyně. Děti
po svačině dostanou dva pracovní listy, které
samostatně zpracovávají po určenou dobu.
Speciální pedagožka sleduje celý průběh a
značí si poznámky ke každému dítěti.
Poté si tyto pracovní listy vyhodnotí a
následně si zve jednotlivé děti do vyčleněné
místnosti k diagnostickému pohovoru.
Výsledky ze zmapování školní zralosti
následně
sděluje
paní
učitelkám
a
doporučuje případnou další podporu dětem v
konkrétních vzdělávacích oblastech.
V odpoledních hodinách probíhají konzultace
s rodiči. Na každé je vyhrazeno cca 10 minut.
Účast je taktéž dobrovolná.
V případě, že rodič, chce žádat pro své dítě
odklad ŠD a speciální pedagožka vyhodnotí,
že je to pro dítě vhodné, vystaví doporučující
posouzení, které rodič odevzdá při žádosti o
odklad konkrétní základní škole. Rodič musí
ještě škole doložit posouzení odborného
lékaře nebo klinického psychologa.
Škola následně zákonnému zástupci vydá
rozhodnutí o odkladu, které je potřeba
doložit mateřské škole pro docházku v
dalším školním roce.

Mazance pro
zdravotníky
Zajímá vás, co jsme dělali v Srdíčku v době
uzavření mateřské školy? Nezaháleli jsme.
Připravovali jsme činnosti pro děti na doma i
na ven, kompletovali sady materiálů pro děti
na výrobu velikonočních ozdob, uklízeli a
zvelebovali zahradu i školku. S mnoha rodiči i
dětmi jsme zůstali v kontaktu na dálku, za což
jsme velmi rádi. S předškoláky jsme
uskutečnili pár online setkání. Individuálně
jsme provázeli nové zájemce o naši
mateřskou školu místo zrušeného Dne
otevřených
dveří.
Mnohé
naše
rodiny
nerozuměli tomu, co tam pořád děláme, když
ve školce nejsou děti. Přesto nám to všechno
přišlo málo, a tak na jedné organizační
schůzce, přišly paní učitelky s nápadem…
První to byl takový malý nesmělý nápad.
Upečeme mazance pro zdravotníky.

Po zjištění, kolik zaměstnanců pracuje na
Covidové jednotce v Motolské nemocnici, nám
všem trochu spadla brada. Ale rozhodli jsme
se nezůstat pouze u upečení pár mazanců ke
kávě na sesternu. Nápad začal dostávat své
obrysy. V rámci postní doby, jsme se všichni
zaměstnanci rozhodli na suroviny finančně
přispět. Následoval nákup a mohlo začít
pečení.

Ač se to zdá neuvěřitelné, podařilo se nám za
dva dny společně upéct a zabalit 340
mazanců. A protože jsme škola církevní,
nemohli jsme vynechat žehnání pokrmů.
Tohoto úkolu se ujal P. Jaroslav Mrňa.

Ve středu 31. 3. 2021 jsme předali 280
mazanců COVID jednotce ARO ve FN Motol a
60 mazanců Očkovacímu centru Nemocnice
na Homolce s fotodokumentací. Mazance byly
zabaleny
a
ozdobeny
poděkováním
s
obrázkem od dětí z naší mateřské školy.
Nevím, kdo měl větší radost, zda zdravotníci
nebo my. Ale vím, že nás tato akce, posunula
opět o krok dál. Jsem moc ráda, že v CMŠ
Srdíčko máme tak skvělý tým.

