7. duben 2022

Den otevřených dveří

Zprávy ze Srdíčka
6. dubna 2022

Toto je den nového stvoření, o němž je psáno:
„Kdo je v Kristu, je nové stvoření.
Co je staré, pominulo; hle, je tu nové!“
(2 Kor 5, 17)

8. duben 2022

PŘERUŠEN PROVOZ
CMŠ uzavřena

15. duben 2022
18. duben 2022

STÁTNÍ SVÁTEK
STÁTNÍ SVÁTEK

19. duben 2022

Království železnic
Berušky, Žabky, Včelky
Království železnic
Motýlci, Veverky, Kuřátka

26. duben 2022

Den Země
akce pro rodiče s dětmi
od 15.30 na zahradě

26. duben 2022

FOTOGRAFOVÁNÍ
jednotlivců—jarní
FOTOGRAFOVÁNÍ
jednotlivců—jarní

27. duben 2022

29. duben 2022

Požehnané svátky velikonoční
vám přejí
všichni malí i velcí
z CMŠ Srdíčko

Ročník 12

Dental prevention

14. duben 2022

21. duben 2022

Číslo 7

Natáčení pro Národní
pedagogický institut ČR

Ve třídách, kde bude probíhat natáčení, vás
požádáme o udělení souhlasu s natáčením.
Dítě bez vašeho souhlasu nebude v záběrech.

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

Vážení rodiče,
denními počty dětí ve školce jsme již zpět v
realitě
(myšleno po dvou „covidových“
letech). Proto bychom vás chtěli velmi poprosit
o zachovávání již dříve nastavených pravidel.
Zvláště prosíme o dodržování příchodů do
mateřské školy, a to tak, že dítě přivedete
nejpozději do 8.30 hod. do třídy. Není to
žádný náš rozmar. Je to důležitá potřeba
proto, abychom s dětmi mohli v klidu pracovat.
Od půl deváté do svačiny máme jedinečný
prostor na vzdělávací činnosti v rámci ranního
kruhu a následné pravidelné cvičení s dětmi.
Ve chvíli, kdy je tato činnost narušována
pozdními příchody dětí, zvoněním na třídu,
kde v tu chvíli již nikdo není … je pro nás velmi
složité odvádět kvalitní pedagogickou práci.
Přijít pozdě lze samozřejmě po domluvě, např.
po návštěvě lékaře, logopeda, pedagogické
poradny, apod. A pokud se vám náhodou
podaří přijít pozdě i v jiném případě, zvoňte
prosím na školní jídelnu nebo na ředitelnu, ať
nenarušujeme práci učitelek. Dítě si od vás
převezmeme a dovedeme jej do šatny i do
třídy. Dále bychom vás chtěli velmi poprosit o
nevpouštění cizích osob nebo osob, které
neznáte, do budovy. Ať si každý raději zazvoní
sám. Jde opravdu především o bezpečnost
dětí. V tomto týdnu se nám dostala takto cizí
osoba do budovy mateřské školy, a není to
pak příjemná situace. A navíc opravdu
nemůžeme tušit, kdo sem takto pronikne.
Velmi děkujeme za respektování těchto
pravidel.
S přáním všeho dobrého
Eva Kuchyňková

V pátek 8. dubna 2022 proběhne ve všech
třídách preventivní program k ústní hygieně.
Do mateřské školy se dostaví studentky
zubního lékařství a dětem pomocí pohádky
vysvětlí, jak je důležité se starat o své zuby.
Dětem ukáží „obrovy zuby“, na kterých
předvedou velkým kartáčkem, jak správně
zoubky čistit.

V úterý 26. 4. 2022 se uskuteční
společné setkání rodičů a dětí na školní
zahradě. Máme pro Vás i děti připravené
různé aktivity a bude také prostor ke
společnému sdílení se.

V úterý 26. 4. a ve středu 27. 4. 2022
proběhne
fotografování
dětí
zkušenou
fotografkou paní Jitkou Žáčkovou za použití
ateliérových světel.

Jedná se o sadu tří vyretušovaných
fotografií - tři různé záběry formátu
15 x 23 cm za cenu 275 Kč.

Oblečení dětí - holčičky světlé nebo bílé
šatičky, chlapci bílá trička nebo košile.
Oblečení je možno dětem na místě zapůjčit.

www.kidsphoto.cz

Těšíme se na Vás .

7. dubna 2022 od 14 do 17 hodin
v oddělení Motýlků

Fotografovány
budou
všechny děti. Zda si
sadu odeberete nebo
ne, bude záležet jen na
Vás.
Je
možné
fotografování
i
se
sourozenci,
prosím
nahlaste paní učitelce.
Fotografování
bude
probíhat na fotopozadí
viz. ukázka.

Webové stránky fotografky Jitky Žáčkové
Děti si v tento den vyzvedněte do 15.25 hod.
ze tříd. Poté bude v provozu jen třída Berušek
pro děti, které si rodiče nemohli vyzvednout.
Pokud můžete přispět nějakými dobrotami –
buchty, ovoce, zelenina… Můžete je přinést
již v úterý ráno.

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

2. května 2022 od 14 do 17 hodin
v oddělení Motýlků
Bližší informace včetně formulářů
naleznete na webu CMŠ Srdíčko.

Pokud si fotografovat dítě nepřejete, nahlaste
tuto skutečnost ve třídě.

