Přerušení provozu
ve 2. pol. školního roku 2017/2018
Po dohodě se zřizovatelem bude přerušen
provoz CMŠ Srdíčko v době velikonočních
prázdnin na Zelený čtvrtek dne 29. března 2018.
Upozorňujeme také již s předstihem na
přerušení provozu ve dvou květnových dnech, na
které navazují státní svátky. Jedná se o pondělí
30. dubna 2018 a pondělí 7. května 2018.

Prázdninový provoz
Letní prázdninový provoz naší školy bude od
13. do 24. srpna 2018 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
z CMŠ Srdíčko, 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.
Naše mateřská škola nemá uzavřenou žádnou
dohodu s ostatními mateřskými školami v MČ
Praha 13. Proto je nutné, abyste si sami sledovali
podmínky těchto mateřských škol.
Případně můžete využít nabídky příměstských
táboru pro předškolní děti, jejichž termíny
začínají být již vyhlašovány.

Co bylo a co nás čeká v únoru
2. 2. 2018

Uvedení Páně do chrámu – lidově
Hromnice

13. 2. 2018

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

14. 2. 2018

Popeleční středa – společně
putujeme do kostela sv. Jakuba pro
popelec - dopoledne

20. 2. 2018

Návštěva
předškoláků
v ZŠ
Mohylova Motýlci a Veverky

PROSÍME RODIČE, KTEŘÍ DOVÁŽEJÍ DĚTI
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY AUTEM, ABY
NEPARKOVALI PŘED VJEZDEM DO
DVORA.

Vjezd je určen především pro zásobování školní
jídelny a velmi nám komplikujete jednání
s našimi dodavateli, když se jejich dopravce
nemůže se zbožím dostat k jídelně.
________________________________________
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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8. únor 2018
Vážení rodiče a přátele školy,
vstoupili jsme do druhé poloviny školního
roku a současně i tento měsíc vstoupíme do
doby postní. S dětmi zahájíme postní dobu
návštěvou kostela Sv. Jakuba Staršího ve
Stodůlkách, kde na nás bude čekat P. Jiří
Zeman, aby nám řekl něco o době postní a o
tom, co znamená popelec. Těm, kteří budou
chtít, také popelec udělí. Během doby postní
můžete učinit i vy konkrétní skutek
milosrdenství a přispět do kasiček připravených
ve třídách. I děti můžeme tímto způsobem vést k
tomu, že si odepřeme např. nějakou sladkost a
uspořené peníze věnujeme na dobrou věc. Pro
tento školní rok je v Pastoračním plánu
arcidiecéze určeno téma: KNĚŽSTVÍ. I proto se
církevní školy dohodly, že podpoří Charitní
domov Stará Boleslav. Je to domov, který je
určen pro kněze Římskokatolické církve a
osoby, které chtějí žít v církevním prostředí a
které již potřebují pomoc k běžnému životu.
Pracovníci Charitního domova sepsali seznam
potřebných věcí a naše škola si zvolila zajistit
nákup 30 ks froté ručníků. Proto výtěžek postní
sbírky bude určen na tento účel. Dary za naši
mateřskou školu budou předány v obětním
průvodu při společné mši svaté pro církevní
školy v katedrále 27. června 2018. Děkujeme
vám za zapojení se do této akce a přejeme
smysluplné prožití doby postní.
S přáním všeho dobrého Eva Kuchyňková

Vyšetření očí – Prima Vizus
Ještě stále se můžete v jednotlivých třídách
přihlásit Vaše děti k vyšetření očí, které proběhne
v úterý 13. března 2018. Do tohoto data je nutné
mít také zaplacen poplatek 150 Kč za vyšetření.
Vyšetření provádí společnost Prima Vizus,
o.p.s. - registrované nestátní zařízení.
Výsledky vyšetření dostanete v tištěné podobě
cca do týdne od vyšetření.

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 bude rozdána všem předškolákům ve
třídách Motýlků a Veverek.
Zmapování školní připravenosti proběhne v
úterý 6. března 2018 v dopoledních hodinách.
Zmapování budou provádět odborné pracovnice
Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny.
Od 12 do 15.00 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 dokladu pro školu k odložení školní
docházky.

Zápisy do základních škol
Zápisy do základních škol se mohou dle
školského zákona konat v období od 1. do 30.
dubna.
Termín zápisu do prvních tříd základních škol
Prahy 13 byl stanoven na
 čtvrtek 12. dubna 2018 od 13 do 18 hodin
 pátek 13. dubna 2018 od 13 do 17 hodin.

Omlouvání dětí
Po zavedení systému stravování není nutné již
děti omlouvat telefonicky ani formou sms, jak
jste byli zvyklí. Stále zůstává povinnost
informovat mateřskou školu v případě infekční
nemoci, abychom mohli sledovat aktuální stav
vývoje těchto onemocnění a mohli vás také včas
informovat. Tyto informace můžete hlásit
prostřednictvím
třídních
e-mailů
nebo
telefonicky. V případě povinného předškolního
vzdělávání je nutno děti omlouvat dle pokynů ve
Školním řádu CMŠ Srdíčko:
„Nepřítomnost dítěte může být omluvena
zdravotními nebo rodinnými důvody. Zákonný
zástupce informuje učitelku třídy osobně,
telefonicky, prostřednictvím e-mailu nebo SMS
zprávy. Učitelka tuto omluvu zapíše do
omluvného listu, který je trvale uložen ve třídě a
zákonný zástupce po skončení nepřítomnosti
dítěte ve škole tuto omluvu podepíše, a to
nejpozději do tří dnů od opětovného nástupu
dítěte do školy.
Předem
známou,
zákonnými
zástupci
plánovanou absenci (např. pobyt na horách, u
moře, v ozdravovně apod.) zákonní zástupci
omlouvají předem.“

Přednášky pro rodiče
V rámci realizovaného projektu Zvyšování
kvality předškolního vzdělávání v CMŠ
Srdíčko budete mít možnost navštívit odborně
zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti
externího odborníka.
Dvě setkání týkající se usnadnění přechodu
dětí do základní školy mají již svůj termín.
S dalšími Vás seznámíme v příštím zpravodaji.
Plánovaná setkání se uskuteční v prostorách
mateřské školy a externím odborníkem pro oba
termíny bude speciální pedagožka Mgr. Hana
Imlaufová.
6. března 2018 v 16.00 hod.
Školní zralost - co vše by měl zvládnout
předškolák před nástupem do školy
17. dubna 2018 v 16.00 hod.
Dovolit či zakázat - o správném stanovení
hranic ve výchově
Dále mimo zmiňovaný projekt jsme využili
nabídky Centra pro manželství a rodinu, z. s. a
pozvali jsme k nám psycholožku a publicistku
k tématu výchovy Mgr. et Mgr. Pavlu Kouckou.
22. května 2018 v 16.30 hod.
Rodič není sluha
Pokud máte zájem přijít na tato zajímavá
setkání, nezapomeňte si termíny poznačit do
svých diářů . Těšíme se na Vás! Ve třídách
můžete paní učitelkám nahlásit svou účast.

