Změna provozu CMŠ Srdíčko
od 1. 9. 2017
S velkým předstihem Vás informujeme o
změně provozu CMŠ Srdíčko.
Vzhledem k tomu, že ranního provozu CMŠ
od 6.30 do 7 hodin téměř nikdo nevyužívá, dojde
k 1. 9. 2017 k jeho změně. Začátek provozní doby
se posouvá na 7.00 hodin. Počítejte prosím tedy
s touto skutečností od následujícího školního roku
2017/2018.

Přerušení provozu - Velikonoce
Po dohodě se zřizovatelem bude přerušen
provoz CMŠ Srdíčko v době velikonočních
prázdnin na Zelený čtvrtek dne 13. dubna 2017.

Prázdninový provoz
Letní prázdninový provoz naší školy bude od
14. do 25. srpna 2017 v pracovních dnech
v době od 7.30 do 16.30 hod.
Závazné přihlašování na letní provoz CMŠ
Srdíčka bude probíhat v měsíci květnu.
Prázdninový provoz je přednostně určen dětem,
jejichž oba rodiče pracují.
„V měsících červenci a srpnu lze přijmout do mateřské
školy děti z jiné MŠ, a to nejvýše po dobu, po kterou jiná
MŠ přerušila provoz.“(Školský zákon )

V době, kdy je naše CMŠ uzavřena, můžete
požádat jinou MŠ o přijetí Vašeho dítěte.
Ostatní mateřské školy tedy mohou Vaše dítě
přijmout, ale není to jejich povinností.

Co bylo a co nás čeká v únoru
1. 2. 2017

Když les usíná – Lesy hl. m. Prahy
Veverky, Kuřátka

20. 2. 2017

Koukají na nás správně?
Preventivní
vyšetření
zraku
předškolních dětí – dopoledne pro
přihlášené

28. 2. 2017

Karneval – v jednotlivých třídách,
podrobné pokyny Vám dají paní
učitelky

Omlouvání dětí
Omlouvání nepřítomnosti dětí je nutné kvůli
odhlášení jídla uskutečnit v daný den nejpozději
do 8. hodin. V opačném případě je dítěti
započítávána strava.
Děti prosím omlouvejte nejlépe formou sms na
tel. č. 731 604 221 nebo prostřednictvím
telefonního hovoru na tel. číslo 251 622 425 od 7
hodin.
Při omlouvání dítěte nám prosím uvádějte, zda
je dítě nemocné, do sms stačí přidat krátký text
např. neštovice. Je to především z důvodu
sledování
aktuálního
vývoje
infekčních
onemocnění v CMŠ Srdíčko.
________________________________________
Za jakékoliv finanční dary děkujeme, budou
použity na zkvalitnění vzdělávání v CMŠ Srdíčko
č. ú. CMŠ Srdíčko je 127730369/0800
Církevní mateřská škola Srdíčko
cms.srdicko@seznam.cz
www.cms-srdicko.cz
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12. únor 2017
Vážení rodiče a přátelé školy,
ani jsme se nenadáli a školní rok se nám překulil
do druhého pololetí. Pomalu se nám blíží i jarní
období a s ním snad i zlepšení zdravotního stavu dětí
i personálu. V tomto školním roce si nemoci všichni
vybíráme opravdu velmi poctivě . Chřipkové
období je téměř u konce. Bohužel nás ale zase
nenechaly v klidu neštovice. První případy planých
neštovic se objevily před 14 dny, což je průměrná
inkubační doba tohoto onemocnění. Uváděná doba
je 9-21 dnů. A tak začínáme mít hlášené další
případy. Je tedy možné, že děti, které byly ve školce
a plané neštovice ještě neměly, je mohou dostat.
Jak jste již zaznamenali, v letošním školním roce
došlo k mnoha personálním změnám během roku.
Velmi mne mrzí, když se ve školce mění paní
učitelky uprostřed školního roku, ale bohužel
nastávají situace, se kterými se nedá nic dělat a
musím se snažit, stejně jako Vy i Vaše děti, s nimi
vyrovnat. Nové paní učitelky se postupně
zapracovávají a s nadšením přistupují k dětem i ke
své práci, za což jim velmi děkuji. Další dvě paní
učitelky se již připravují na svůj nástup k nám v
následujících týdnech. Podrobnosti opět naleznete ve
sloupci Personální změny přehledně. Stále ještě
jednu paní učitelku hledáme, jako zástup za
mateřskou dovolenou.
Děkuji Vám za Vaši shovívavost i podporu v
tomto nelehkém období. A věřte, že se snažím
vybrat ty nejhodnější paní učitelky pro Vaše děti.
S přáním všeho dobrého

ředitelka školy Eva Kuchyňková

Keramika
Keramické tvoření bude ve 2. pololetí školního
roku 2016/2017 probíhat jen v měsíci únoru.
Celková cena za únorové lekce je 250 Kč.
Tuto částku zašlou rodiče dětí, jichž se to týká
na účet Církevní mateřské školy Srdíčko č.ú.
127730369 / 0800 do poznámky uvedou
KERAMIKA a jméno a příjmení dítěte. Platbu
prosím uskutečněte do 20. února 2017.
Děkujeme.

Vyšetření očí – Prima Vizus
V pondělí 20. 2. 2017 proběhne v CMŠ Srdíčko
pro přihlášené děti preventivní vyšetření zraku,
do této doby je možno přihlásit případně další
děti. Poplatek za vyšetření je 150 Kč.
Vyšetření provádí společnost Prima Vizus,
o.p.s. - registrované nestátní zařízení.
Výsledky vyšetření dostanete v tištěné podobě
cca do týdne od vyšetření.

Zápisy do základních škol
Novelou školského zákona se zápisy do
základních škol posunuly z období od 15. ledna
do 15. února na pozdější období školního roku.
Zápisy do základních škol se mohou konat
v období od 1. do 30. dubna.
Termín zápisu do prvních tříd základních škol
Prahy 13 byl stanoven na
 čtvrtek 6. dubna 2017 od 13 do 18 hodin
 pátek 7. dubna 2017 od 13 do 17 hodin.

Zmapování školní připravenosti
v MŠ
Rodiče dětí, které půjdou letos k zápisu do
základní školy, a kteří mají zájem o zmapování
školní připravenosti svého dítěte skupinovou a
individuální formou v prostředí MŠ vyplní a
přinesou do CMŠ Srdíčko zpět žádost - dotazník,
která jim bude rozdána v předškolních třídách
Motýlků a Veverek.
Zmapování školní připravenosti proběhne ve
čtvrtek 23. března 2017 v dopoledních hodinách.
Zmapování budou provádět odborné pracovnice
Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny.
Od 12 do 14.30 hodin bude pak možno
výsledky konzultovat v CMŠ Srdíčko přímo
s nimi. Pokud se nebudete moci dostavit,
výsledky Vám zprostředkují paní učitelky.
Pokud u svého dítěte uvažujete o odkladu
školní docházky, sdělte tuto skutečnost paní
učitelkám. Na základě zmapování školní
připravenosti se můžete se speciální pedagožkou
paní Mgr. Hanou Imlaufovou dohodnout na
vystavení podkladu pro školu k odložení školní
docházky.

Platba
do kulturně vzdělávacího fondu
Na zajištění všech aktivit divadla, hudební
pořady, zahradní slavnost, Den rodin, Den Země,
programy Lesů hl. m. Praha, environmentální
výchova, údržba zahrady, drobné odměny,
nadstandardní pomůcky pro děti do tříd,
hygienické potřeby – tekutá mýdla, toaletní
papíry, papírové kapesníky do tříd i na ven
vybíráme příspěvek 600 Kč za pololetí za rodinu.

Vzhledem k tomu, že od ledna přijímáme pouze
bezhotovostní platby prosíme o zaslání tohoto
příspěvku na č.ú. 127730369/0800 pod
variabilním symbolem, který Vám v tomto
týdnu paní učitelky zašlou. Tento příspěvek
evidujeme jako dar a je tedy možné si jej
v ročním zúčtování daně jako dar odečíst.
Potvrzení o daru vystavíme
v součtu
s případnými dalšími dary v lednu 2018.

Personální změny - přehledně
Berušky - k 28. 2. 2017 ukončuje pracovní
poměr paní učitelka Žaneta Dubská. Paní
učitelka působila v CMŠ Srdíčko téměř 7 let,
děkujeme jí za odvedenou práci a přejeme ji,
aby se jí v životě dařilo. Od 1. března ji tedy ve
třídě Berušek vystřídá nová paní učitelka Ing.
Iveta Nohýnková.
Motýlci - paní učitelka Ludmila Filipiová zatím
nemůže z osobních důvodů v úterky docházet
do třídy Motýlků. Po dobu její nepřítomnosti
bude do této třídy v úterý docházet paní
ředitelka.
Veverky - během února nastoupí do třídy
Veverek nová paní učitelka Mgr. Irena
Popelková, která postupně vystřídá paní
učitelku Ivu Kovářovou.
Kuřátka - ve třídě Kuřátek zůstává paní
učitelka Eva Houdková, která během několika
týdnů odejde na mateřskou dovolenou.
V současnosti za ní hledáme zástup do konce
školního roku, s možností pokračování
pracovního poměru v dalším školním roce

2018/2019. Ve třídě nadále zůstává asistentka
pedagoga Ing. Zuzana Šimečková

