Personální obsazení tříd
Berušky
Jana Obrtlíková – učitelka MŠ
Ing. Iveta Nohýnková – učitelka MŠ
Adéla Hrubá – asistent pedagoga od 1. 4. 2017
Žabky
Iva Kroftová – učitelka MŠ
Veronika Kamarytová – učitelka MŠ
Motýlci
Soňa Csoláková – učitelka MŠ
Bc. Tereza Gošová – učitelka MŠ
Dita Stejskalová – asistentka pedagoga

Co bylo a co nás čeká v březnu
1. 3. 2017

Popeleční středa

6. 3. 2017

Den otevřených dveří

7. 3. 2017

Bubnování – program pro děti

21. 3. 2017

ZŠ
Mohylova
–
návštěva
předškoláků ze tříd Veverky a
Motýlci

23. 3. 2017

Zmapování školní
dopoledne ve třídě
Motýlků
Možnost konzultací
speciální pedagožkou
14.30 hodin.

23. 3. 2017
Veverky
Mgr. Irena Popelková – učitelka MŠ
Jakub Hofman – učitel MŠ
Kuřátka
Soňa Csoláková – učitelka MŠ
Ing. Zuzana Šimečková – asistentka pedagoga

Zápis do CMŠ Srdíčko
Zápis k předškolnímu vzdělávání se s účinností
od 1. 1. 2017 musí konat dle zákona v období od
2. do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví
ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a
zveřejní způsobem v místě obvyklým.
Termín zápisu do CMŠ Srdíčko pro školní rok
2017/2018:
4. květen 2017 od 14. do 17. hodin
v oddělení Motýlků

7
zralosti –
Veverek a
rodičů se
od 12 do

29. – 31. 3. 2017
Fotografování dětí – portréty pro
zájemce. Podrobnosti jsou na
nástěnkách
v šatnách,
spolu
s archem, kde můžete své dítě
k focení zapsat.

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

17. březen 2017
Vážení rodiče a přátelé školy,
pomalu se nám blíží první jarní den a všichni
se již jistě těšíme na více sluníčka, zelenající se
trávu a rozkvétající stromy. Děti se těší na
pobyty venku na zahradě i v odpoledních
hodinách. A protože zahrada potřebuje po zimě
trochu uklidit, moc Vás prosíme o účast na jarní
brigádě v sobotu 8. dubna 2017. Opět budou pro
všechny účastníky připraveny špekáčky
k opékání. Společně vybudujeme malé ohniště,
uklidíme zbylé listí, jehličí, přeložíme kompost,
natřeme zahradní domek, cihlové sloupky
v plotu vstupní části mateřské školy. A určitě se
najde i pár drobností uvnitř budovy. Pokud
můžete, počítejte prosím s tímto termínem.
Samozřejmě, že můžete vzít s sebou i děti, pro
které máme i malé nářadí .
Vzhledem k tomu, že se blíží taky zápis do
mateřské školy a s ním i povinnost předškolního
vzdělávání, upozorňuji všechny rodiče, kteří
mají dítě, které dovrší věku 5 let do konce
srpna stávajícího roku a již zapsáno v naší
mateřské škole a bude u nás pokračovat, že se
nemusí nikam k zápisu dostavovat. U těchto dětí
budeme jen zjišťovat jejich spádové mateřské
školy, kterým musíme dle zákona bez
zbytečného odkladu oznámit, že dítě plní
předškolní vzdělávání v naší mateřské škole.
Doufám, že všechny legislativní novinky
dobře zvládneme, postupně Vás budu
informovat o dalších.
S přáním všeho dobrého Eva Kuchyňková

Povinné předškolní vzdělávání
Novelou školského zákona vznikla rodičům nová
povinnost, a to přihlásit dítě k povinnému
předškolnímu vzdělávání.
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle §
34a odst. 1 školského zákona na státní občany
České republiky, kteří pobývají na území České
republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného
členského státu Evropské unie, kteří na území
České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se
povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné
cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území
České republiky trvale nebo přechodně po dobu
delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení
mezinárodní
ochrany.
Povinné
předškolní
vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým
mentálním postižením.
Plnit povinnost předškolního vzdělávání je tedy
povinné u dětí, které dosáhly do 31. 8. pěti let, od
počátku školního roku.

Povinné předškolní vzdělávání má formu
pravidelné denní docházky v pracovních dnech:



4 souvislé hodiny denně,
ředitel školy stanoví ve školním řádu začátek
povinné doby mezi 7. a 9. hodinou.

V naší CMŠ je doba povinného předškolního
vzdělávání stanovena od 8.30 do 12.30 hod.
Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve
dnech školních prázdnin (tak jako u základních a
středních škol). Jarní prázdniny se určují podle
sídla mateřské školy, v souladu s organizací
školního roku.
Dále můžete požádat o individuální vzdělávání,
tomu se však budu věnovat v následujícím
zpravodaji.

Zmapování školní připravenosti
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.

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.

Centrum kolegiální podpory
Od 1. března 2017 se naše mateřská škola stala
ve
spolupráci
Univerzitou
Palackého
v Olomouci Centrem kolegiální podpory.
Univerzita Palackého v Olomouci v rámci projektu
organizuje a metodicky podporuje sítě škol, které budou
působit jako Centrum kolegiální podpory a vzájemného
učení. Každé centrum zajišťuje pravidelná měsíční
setkání škol v CKP nad definovanými tématy. Projektový
tým je tvořen odborníky na předškolní výchovu a
vzdělávání a má dlouholeté zkušenosti s profesní
přípravou budoucích učitelů mateřských škol.

Staráme se o zvířata
Ve školce bylo již znovu zprovozněno akvárium
s rybičkami ve třídě Motýlků. Nová morčata se
nám nastěhovala již do svého velkého domečku.
Morčata jsou kluci a dostali jméno Uhlík a
Tulík. Mají se velmi k světu a jsou velmi
hladoví. Děti jim mohou nosit zeleninu, sušené
granule, seno i podestýlku – hobliny. Každý den
začne opět jedna třída chodit krmit morčata.
PO Berušky
ÚT Kuřátka
STŘ Motýlci
ČTV Veverky
PÁ Žabky
Dále se ještě staráme celou zimu o mladou
ježčici v rámci projektu Lesů Hl. města Prahy
Kamarád ježek aneb Pomozme ježkům přečkat
zimu. Nejprve třída Veverek, nyní i třída
Motýlků. Děti a hlavně paní učitelky ho krmí,
pečují o něj, sledují jeho zdravotní stav, uklízí a
čistí jeho pelíšek. Už ji budeme brzy moci
vypustit ven. Přes zimu krásně vyrostla .

