Zprávy ze Srdíčka
V úterý 31. 5. 2022
bude v naší mateřské škole
zkrácený provoz
do 16.30 hod.
Prosíme věnujte této informaci
pozornost a své dítě si vyzvedněte
včas.
Děkujeme za pochopení.

2. května 2022

Zápis do CMŠ Srdíčko

3. května 2022

Předškoláci návštěva
ZŠ Mohylova — Berušky

5. května 2022

Divadlo ve školce
Pasáček vepřů
Divadlo Glans

6. května 2022

Předškoláci návštěva
ZŠ Mohylova — Motýlci

18. května 2022

PRIMA VIZUS
preventivní vyšetření
zraku—dopoledne

24. května 2022

Divadlo ve školce
O zlé rybářce a zlaté
rybce - Divadlo Na koleně

25. května 2022

FOTOGRAFOVÁNÍ
třídních kolektivů

31. května 2022

Divadlo ve školce
Princezna z obrázku
Divadlo BastaFidli

31. května 2022

Provoz CMŠ Srdíčko
pouze do 16.30 hod.

Pro školní rok 2022/2023 hledáme
•

učitelku/učitele MŠ
na celý úvazek

•

asistenta pedagoga
na 0,5 úvazek

•

učitelku (může být i student/tka) na
občasné
zástupy
v
odpoledních
hodinách

Církevní mateřská škola Srdíčko
Ve středu 25. května 2022 proběhne na školní
zahradě, pokud bude hezké počasí, v
dopoledních
hodinách
fotografování.
V
případě deště využijeme k focení prostory
mateřské školy. Cena fotografie je 50 Kč.

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

12. května 2022

Číslo 8

Ročník 12

Vážení rodiče,
s nástupem května a příznivějšího počasí se
častěji s dětmi vypravujeme ven na delší
procházky. Proto prosíme, abyste přizpůsobili
oblečení dětí počasí a dali dětem batůžek s
pitím. Naše odpolední aktivity se také více
přesunuly na školní zahradu, proto sledujte při
odpoledním vyzvedávání dětí informace na
vstupních dveřích, zda jsou děti již venku na
zahradě.
Do konce školního roku nás čeká ještě
několik zajímavých aktivit. Děti budou mít
možnost
zhlédnout
ještě
tři
divadelní
představení. Na začátku června společně
oslavíme Den dětí a všichni se rozloučíme s
našimi předškoláky během Zahradní slavnosti.
Pro předškoláky bude uspořádáno přespávání
ve školce, bližší informace se dozvíte v
červnových Zprávách ze Srdíčka.
Nadějně také vypadá naše podaná grantová
žádost z loňského roku na obnovu školní
zahrady. Jakmile budu mít bližší informace,
ráda vás seznámím s podrobnostmi. Pokud
vše vyjde, bude to pro nás znamenat i nějaká
omezení. Např. při realizaci herních prvků
nastane omezení přístupu do některé části
zahrady. Vzhledem k nárůstu cen od podání
grantové
žádosti
budeme
také
hledat
prostředky na dofinancování projektu.
Děkujeme za vaši
veškerou spolupráci a pomoc.
S přáním všeho dobrého
Eva Kuchyňková

Provoz mateřské školy ve školním roce
2021/2022 bude ukončen ve čtvrtek 30.
června 2022. V červenci nebude mateřská
škola v provozu a v srpnu bude pouze 14 dnů
jako každý rok.
Provoz v době letních prázdnin bude tedy v
následujících termínech:

8. srpna až 12. srpna 2022
a
15. srpna až 19. srpna 2022
„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 v
případě, že si dítě v některých dnech
odhlásíte, nebude vám započteno.
Od 16. května 2022 je možno odevzdávat
přihlášky k prázdninovému provozu. Přihlášky
budou k vyzvednutí na jednotlivých třídách.
Přihlášku je nutné podat do konce
května.
_____________________________________
UPOZORNĚNÍ!
Prázdninový provoz je primárně určen
dětem, jejichž oba rodiče jsou zaměstnáni.
V provozu budou dvě třídy (tj. max. 56
dětí), pokud bude velký počet zájemců o
prázdninový
provoz,
bude
vyhověno
pracujícím rodičům.

Jako ředitelka Církevní mateřské školy
Srdíčko se sídlem ul. Podpěrova 1879/2
v Praze 5 - Stodůlky v souladu
s ustanovením § 123 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb., školského zákona ve znění
pozdějších předpisů a na základě Pokynu
k
zajištění
úplaty
za
předškolní
vzdělávání
v
mateřských
školách
zřízených Arcibiskupstvím pražským ze
dne 17. 2. 2009 č. j. 0886/2009

stanovuji
na období školního roku 2022/2023
od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023
výši měsíční úplaty za předškolní
vzdělávání
na 1 100 Kč.
V měsících červenci a srpnu, kdy bude
provoz CMŠ omezen, bude výše úplaty
poměrně snížena.
Tato úplata se vztahuje na všechny děti
bez
rozdílu
věku
přihlášené
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2022/2023
V Praze, dne 29. 4. 2022
Mgr. Eva Kuchyňková
ředitelka CMŠ Srdíčko

Vyšetření zraku dětí se uskuteční pomocí
speciální diagnostické videokamery v rámci
projektu "Koukají na nás správně?".
Měření zraku se provádí pomocí speciální
diagnostické kamery PlusoptiX. Vyšetření je
bezkontaktní, provádí se ze vzdálenosti 1
metru, trvá velmi krátce a je naprosto
bezpečné. Děti vnímají vyšetření jako hru,
neboť se uskutečňuje v klidném a známém
prostředí mateřské školy. Přístroj po dobu
vyšetření vydává příjemné zvukové i světelné
efekty, které upoutají pozornost dítěte.
K vyšetření zraku není potřeba aplikovat
žádné oční kapky .
Každé dítě následně obdrží potvrzení o
vyšetření, kde jsou zaznamenány naměřené
hodnoty očí. V případě pozitivního nálezu
dioptrické oční vady je doporučeno situaci
konzultovat s očním lékařem. Předepsání
brýlí dává dítěti naději na správnou a účinnou
léčbu zjištěné oční vady, která je úspěšně
léčitelná při včasné diagnóze, zvláště pak v
předškolním věku dítěte.

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.
Vyšetření stojí 170 Kč.
Celá částka je ve třídě vybírána předem.

