Provoz v době letních prázdnin bude v
uvedených termínech.
Ve čtvrtek 1. a v pátek 2. července 2021
od 7.00 do 17.00 hod. za tyto dny se nehradí
„školkovné“, ale je nutné se přihlásit.
9. srpna až 13. srpna 2021 a 16. srpna až
20. srpna 2021 vždy od 7.30 do 16.30 hodin.

1. června 2021

1. června 2021

Den dětí
dopolední program pro děti
Emoce a vztahy v (post)
pandemické době
- přednáška pro rodiče

3. června 2021

Se zdravou sebedůvěrou se
člověk nerodí
- přednáška pro rodiče

„Školkovné“
v
době
prázdninového
provozu v srpnu je stanoveno na 300 Kč/
týden. Je nevratné a je potřeba ho uhradit do
konce června na účet školy, tak jak jste zvyklí.
Výše stravného bude jako obvykle a pokud
si dítě v některých dnech odhlásíte, nebude
vám započteno.
Od 3. května 2021 je možno odevzdávat ve
třídách. Přihlásit dítě k prázdninovému
provozu je možné do 10.6.2021.

10. června 2021

Co všechno bychom měli vědět
o logopedii
- přednáška pro rodiče

14. června 2021

Příliš „živé dítě“ problematika
dětí - pro rodiče od 15.30 hod.
- přednáška pro rodiče

15. června 2021

Fotografování třídních kolektivů

15. června 2021

Rozloučení s předškoláky
Určeno Beruškám a Motýlkům

22. června 2021

Rodič není sluha
- přednáška pro rodiče

Velmi nás těší zájem rodičů o naši
mateřskou školu. K zápisu se dostavilo 53
dětí. Bohužel jsme mohli přijmout jen 33 dětí.
Dvaceti žádostem nebylo tedy vyhověno.
Rodičům dětí, které nově nastoupí do
mateřské školy, bude ke konci června zaslána
krátká informace k nástupu dítěte do MŠ. Na
konci srpna pro ně bude uspořádána
informativní schůzka.
Termín schůzky je 25. 8. 2021 od 16.00
hodin.

1.– 2. července 2021
CMŠ Srdíčko otevřena pro přihlášené děti.
3.
1.
9.
21.

-

31. července 2021
8. srpna 2021
20. srpna 2021
31. srpna 2021

CMŠ Srdíčko uzavřena
CMŠ Srdíčko uzavřena
Prázdninový provoz
CMŠ Srdíčko uzavřena

Církevní mateřská škola Srdíčko

Zprávy ze Srdíčka
1. června 2021

Číslo 10

Ročník 11

Vážení rodiče,
letošní školní rok asi nebyl úplně takový,
jaký jsme si představovali. Ale možná nás
naučil větší trpělivosti. V životě dětí jeden rok
znamená mnoho. Jsem moc ráda, že jste jako
rodiče zvládli vše i v době uzavření mateřské
školy, a že jste se dětem i přes všechna
pracovní úskalí věnovali velmi dobře. Víme, že
to nebylo pro mnohé jednoduché. Děkuji za
veškerou spolupráci, zpětnou vazbu i slova
povzbuzení pro nás ve školce.
V pondělí 24. května došlo ke změně na
pozici paní učitelky ve třídě Včelek. Paní
učitelka
Iveta
Dušková
nastoupila
na
mateřskou dovolenou. Děkujeme jí za její péči
o svěřené děti a přejeme mnoho radosti a
pokoje v rodinném životě. Do třídy nově
nastoupila paní učitelka Anna Kratochvílová a
třídu povede do konce školního roku. Paní
učitelka je již druhým rokem členem našeho
pedagogického týmu, a tedy zná prostředí a
podmínky naší mateřské školy.
Čeká nás ještě odchod paní učitelky Anety
Cvečkové, která se stěhuje mimo dojezdovou
vzdálenost Prahy. Paní učitelka Aneta v naší
školce působí od roku 2010 s malou
přestávkou rodičovské dovolené. Také ji
děkujeme za veškerou péči, kterou věnovala
dětem a přejeme, ať se ji v novém bydlišti
daří.
A vám všem přejeme krásné letní dny a
zasloužený odpočinek o dovolených během
letních prázdnin.
Za celý kolektiv CMŠ Srdíčko
Eva Kuchyňková

Zveme Vás
na odborně tematické setkání s rodiči na téma:

Zveme Vás
na odborně tematické setkání s rodiči na téma:

Zveme Vás
na odborně tematické setkání s rodiči na téma:

Emoce a vztahy
v (post) pandemické době

Co všechno bychom měli vědět
o logopedii

Příliš živé dítě – problematika
hyperaktivních dětí

v úterý 1. června 2021 od 15.30 hodin
v CMŠ Srdíčko ve třídě Motýlků

ve čtvrtek 10. června 2021 od 15.30 hodin
v CMŠ Srdíčko ve třídě Motýlků

v pondělí 14. června 2021 od 15.30 hodin
v CMŠ Srdíčko ve třídě Motýlků

Přednášející: Mgr. et Mgr. Pavla Koucká
psycholožka

Přednášející: Mgr. Lucie Macková
klinický logoped

Přednášející: Mgr. Hana Imlaufová
speciální pedagožka

Setkání se uskuteční díky realizovanému projektu
Zvyšování kvality předškolního vzdělávání
v CMŠ Srdíčko 2
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_023/0014906
___________________________

Setkání se uskuteční díky realizovanému projektu
Zvyšování kvality předškolního vzdělávání
v CMŠ Srdíčko 2
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_023/0014906

Setkání se uskuteční díky realizovanému projektu
Zvyšování kvality předškolního vzdělávání
v CMŠ Srdíčko 2
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_023/0014906
___________________________

Se zdravou sebedůvěrou
se člověk nerodí

Rodič není sluha
V úterý 22. června 2021 od 15.30 hodin
v CMŠ Srdíčko ve třídě Motýlků

Ve čtvrtek 3. června 2021 od 15.30 hodin
v CMŠ Srdíčko ve třídě Motýlků

Přednášející: Mgr. et Mgr. Pavla Koucká
psycholožka

Přednášející: Mgr. Hana Imlaufová
speciální pedagožka

Setkání se uskuteční díky realizovanému projektu
Zvyšování kvality předškolního vzdělávání
v CMŠ Srdíčko 2
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_023/0014906
Setkání budou probíhat za dodržení všech
epidemiologických opatření platných v danou dobu.

Jistě jste zvědaví, jak to bude v příštím školním
roce. Změny tříd se týkají především dětí, které
budou od září předškoláci, popř. nejstarších
pětiletých dětí. Tyto děti přejdou ze svých tříd do
předškolní třídy Motýlci nebo Berušky. Rozřazovat
je budeme, jakmile budeme mít jasno v přijatých
dětech. Ještě se nám některé nově přijaté děti
odhlašují a dobíráme děti, které se při zápisu do
CMŠ Srdíčko nedostaly. Musíme tedy počkat s
konkrétním rozdělením dětí do jednotlivých tříd.
Předpokládáme, že bude zcela jasno na konci
června. Ti, kterých se to bude týkat budou s
přechodem do jiné třídy seznámeny.
Seznamy tříd budou vyvěšeny na dveřích CMŠ
Srdíčko od 25. 8. 2021.

Setkání se uskuteční díky realizovanému projektu
Zvyšování kvality předškolního vzdělávání
v CMŠ Srdíčko 2
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_023/0014906
Setkání budou probíhat za dodržení všech
epidemiologických opatření platných v danou dobu.

