Zprávy ze Srdíčka

Během měsíce května nás dostihla milá
zpráva, že projekt na zlepšení zahrady, který
jsme připravovali, bude přeci jen podpořen.
Rádi bychom Vás tedy postupně seznámili,
s tím, na co se můžeme těšit.
V těchto
zprávách se zaměříme na venkovní učebnu.
Cílem projektu je vybudování venkovní
učebny a prvků pro podporu EVVO a
polytechniky na zahradě CMŠ. Dále vytvoření
a rozšíření možností využití prostoru zahrady
se zaměřením na výchovu a výuku dětí k
udržitelnému rozvoji, EVVO a polytechniky.
Zahrada bude přetvořena na podnětný prostor
pro přirozené každodenní vzdělávání.
Venkovní učebna umožní realizovat část
výuky v neformálním a optimálně vybaveném
venkovním prostředí tak, aby děti mohly
rozšiřovat své znalosti a dovednosti v přírodě
blízkém a přirozeném prostředí. Vybavení
venkovní učebny je navrženo nejen k
manuálním činnostem, ale i k pozorování,
bádání, a přímé účasti na ochraně přírody.

1. června 2022

Den dětí
dopoledne na zahradě

6. června 2022

Fotografování
Třída Motýlků

7. června 2022

Zahradní slavnost
od 15.30 hod.
Dřevěné divadlo
O vytrvalém princi
Pasování předškoláků
Berušky
Pasování předškoláků
Motýlci

23. června 2022

Noc ve školce
Přespávání předškoláků

30. června 2022

Ukončení školního roku

Prázdninový provoz pro přihlášené bude
probíhat od 8.8. do 19.8. 2022 ve třídách
Berušky a Žabky. Všichni přihlášení jsou
přijati.
Provozní doba bude od 7.30 do 16.30 hod.
Prosíme o uhrazení poplatku do konce června
2022 na účet CMŠ Srdíčko.

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

Momentálně domlouváme postup realizace
celého projektu.

6. června 2022

Číslo 9

Ročník 12

Vážení rodiče,
další školní rok se nám blíží ke konci. Do
základních škol nám bude odcházet 33
předškoláků, přejeme jim mnoho úspěchu v
další etapě jejich vzdělávání a štěstí na dobré
a kvalitní učitele, kteří je budou doprovázet.
V novém školním roce dojde k několika
změnám na pozici učitelek a asistentek.
Odchází paní učitelka Lucie z Motýlků, moc ji
děkujeme za pomoc po přechodnou dobu v
naší mateřské škole, dále děkujeme paní
učitelce Terezce ze Včelek přejeme ji v novém
bydlišti a na novém působišti mnoho dobrého.
Loučíme se taky s paní asistentkou a učitelkou
Aničkou ze Žabek, děkujeme ji zvláště za její
zápal pro svět zvířat, díky které se k nám do
školky dostalo spousta živočichů (strašilky,
gekoni, motýli, brouci…). Svůj pracovní poměr
u nás končí i asistentka Maruška, které
děkujeme za pomoc nejprve v kuchyni a
následně na pozici asistentky pedagoga. I
přesto, že ani jedna z těchto pracovních pozic
nebyla jejím vystudovaným oborem, zvládala
je skvěle.
Stojí před námi taky jedná velká výzva, a to
je realizace projektu. Již před rokem a pár
měsíci jsme vás informovala o podání
grantové žádosti. Vyhodnocení se trochu
protáhlo, následně jsme zůstali čtvrtí po čarou
a nyní jsme se dozvěděli, že se realizovat
přece jen bude. Máme velkou radost. Nebude
to jednoduché, ale zvládneme to. Průběžně
vás budeme o realizaci informovat.
Krásné červnové dny
vám za celý kolektiv CMŠ Srdíčko přeje
Eva Kuchyňková

Srdečně Vás zveme na Zahradní slavnost,
na které se rozloučíme s našimi předškoláky.
S příznivým počasím nastává
čas, kdy s dětmi trávíme v
odpoledních hodinách více
času na školní zahradě.
Poslední dobou se nám však
stává, že rodič přijde pro své
dítě, kterému se ještě nechce
jít domů, a proto vyčkává až
si dítě pohraje déle nebo se rozhodne odejít a
pro dítě si přijde později.
Z toho důvodu bychom chtěli připomenout,
že pokud si rodič přijde pro dítě, přebírá za
něj plnou zodpovědnost a odchází s ním z
areálu školky. Není možné si vyzvednutí
rozmyslet a odejít bez dítěte s tím, že si pro
něj přijdete později. Stejně tak nelze vyčkávat
na zahradě, až si dítě dohraje. V okolí
mateřské školy je dostatek hřišť, kam můžete
s dítětem jít a případně počkat na kamaráda.
I tím, že zbytečně neustupujete svému
dítěti, jej vedete ke správnému chování.
Prosíme také o včasné vyzvedávání dětí, a
to alespoň s pětiminutovou rezervou. Každý
den zde zůstávají děti po ukončení provozu
mateřské školy. Paní učitelky mají své rodiny
a povinnosti, a není možné, aby každý den
přetahovaly svou pracovní dobu.
Děkujeme za pochopení.

15.30 hod.
Zahájení
15.40 hod.
Dřevěné divadlo — O vytrvalém princi
16.20 hod.
Vystoupení dětí ze třídy Berušky
Pasování dětí ze třídy Berušky
16.50 hod.
Vystoupení dětí ze třídy Motýlci
Pasování dětí ze třídy Motýlci

Ze čtvrtka 23.6. na pátek 24.6. se uskuteční
přespávání ve školce pro děti ze tříd Motýlci a
Berušky.

Prosíme o příchod na zahradu mateřské
školy v 18.00 hod., kde bude pro děti
připraven večerní program již bez rodičů.
V případě, že nebude Vaše dítě chtít spát
ve školce, je možné domluvit jeho vyzvednutí
po ukončení programu.
Večeře bude zajištěna (tousty) a prosíme o
přinesení jídla na snídani. Bližší informace
Vám sdělí paní učitelky na třídách.
Ukončení programu v pátek po obědě. V
případě, že bude potřebovat někdo z dětí
zůstat déle bude zařazeno do třídy Žabky
nebo Veverky.

18.00 hod.
Plánované ukončení
Zahradní slavnost je určena všem dětem
z CMŠ Srdíčko pod dohledem jejich rodičů.
Proto je v tento den od 15.30 hodin omezen
provoz mateřské školy. Děti, které si rodiče
nevyzvednou do zahájení slavnosti, zůstanou
ve třídě Žabiček a Veverek, kde si je mohou
průběžně vyzvedávat. Od 16.00 hod. pouze
ve třídě Žabiček.
Nezapomeňte
náladu!
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všichni
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dobrou

DOBROTY VÍTÁNY!

Školní rok 2022/2023
zahájíme
ve čtvrtek 1. září 2022.

