Co bylo a co nás čeká v dubnu
Toto je den nového stvoření, o němž je psáno:
„Kdo je v Kristu, je nové stvoření.
Co je staré, pominulo; hle, je tu nové!“
(2 Kor 5, 17)

10. 4. 2017

Koukají na nás děti správně? –
dodatečné vyšetření očí

11. 4. 2017

Knihovna – návštěva dětí ze třídy
Motýlků v knihovně – téma Jaro

11. 4. 2017

Požehnané svátky velikonoční
Vám přejí
všichni malí i velcí
z CMŠ Srdíčko

Vypouštění ježka do přírody –
třída Motýlků a Veverek

13. 4. 2017

Přerušení provozu CMŠ Srdíčko

14. 4. 2017

Státní svátek – CMŠ uzavřena

17. 4. 2017

Státní svátek – CMŠ uzavřena

20. 4. 2017

Divadlo Basta Fidli ve školce
s představením O Tureckém rybáři
v dopoledních hodinách

20. 4. 2017

Den Země – společné odpoledne
na zahradě pro rodiče a děti,
zahájení v 15.30 hod.

________________________________________
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
www.facebook.com/CMS.Srdicko
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13. duben 2017
Vážení rodiče a přátelé školy,
velmi děkuji všem, jak rodičům a dětem, tak i
zaměstnancům mateřské školy, kteří přišli na
ohlášenou brigádu v sobotu 8. dubna 2017. I když to
ještě v pátek večer vypadalo, že nám počasí přát
nebude, do soboty se umoudřilo a my jsme se mohli
pustit do práce. Našlo se mnoho šikovných rukou a
tak se nám podařilo nejen zahradu vyčistit, ale i
udělat odbornější práce: nátěr sloupků, přivrtání
nové informační nástěnky u brány školky, chodníček
na vyvýšený záhon, opravu koloběžek, ohniště,
kompost, přenesení klavíru atd. Na závěr jsme si
společně opekli výtečné špekáčky a poseděli u ohně.
Další práce na zahradě nás ještě čekají. Během Dne
Země osázíme ještě některé prázdné truhlíky
společně s dětmi rostlinami a 12. května opět
s nadšením uvítáme v rámci Dobrovolnického dne
zaměstnance firmy Siemens.
Protože se nám pomalu a jistě blíží zápis do naší
mateřské školy pro příští školní rok a snažíme se na
něj dobře připravit, prosíme o sdělení, zda má Vaše
dítě sourozence, kterého chcete zapsat do naší CMŠ.
Rodiče dětí předškoláků, kteří budou mít odklad
a zůstanou v naší mateřské škole, také prosíme o
potvrzení této informace
Na konci měsíce dubna budeme zjišťovat u
budoucích předškoláků jejich spádové mateřské
školy, abychom je mohli informovat o plnění
povinného předškolního vzdělávání těchto dětí
v naší mateřské škole, prosíme o spolupráci.
S přáním všeho dobrého

ředitelka školy Eva Kuchyňková

účinek. Na základě tohoto ukončení dítě nelze
opětovně individuálně vzdělávat.

Zápis do CMŠ Srdíčko

Individuální vzdělávání dítěte se uskutečňuje bez
pravidelné denní docházky dítěte do mateřské
školy.

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním
dítěte hradí zákonný zástupce dítěte s výjimkou
kompenzačních pomůcek.

Zákonný zástupce dítěte je povinen tento způsob
vzdělávání oznámit v termínu, kdy na škole
probíhá zápis pro další školní rok, v němž dítě
bude plnit povinnou předškolní docházku,
nejpozději však 3 měsíce před začátkem školního
roku, v němž dítě bude plnit povinnou předškolní
docházku.

Způsob
ověření
očekávaných
výstupů
v jednotlivých oblastech se uskutečňuje formou
rozhovoru v časovém vymezení 20 min a formou
metodického pozorování při připravených
aktivitách a činnostech – v časovém vymezení 60
min. Z tohoto ověřování bude proveden písemný
zápis, jehož součástí bude portfolio dítěte.

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.

Oznámení musí být písemné a musí obsahovat:
jméno, popřípadě jména a příjmení dítěte, rodné
číslo a místo trvalého pobytu dítěte, uvedené
období, ve kterém má být dítě individuálně
vzděláváno a důvody pro individuální
vzdělávání.

Ověřování se uskutečňuje v prostorách CMŠ,
přítomna je ředitelka školy, učitelka, rodič, který
ale do ověřování nezasahuje.

Individuální vzdělávání

Ředitelka školy zákonnému zástupci doporučí
oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno.
V období od 3. do 4. měsíce od začátku školního
roku – tedy v období: listopad, prosinec,
ředitelka školy stanoví termín a náhradní termín
ověření
úrovně
očekávaných
výstupů
v jednotlivých oblastech u dítěte.
Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast
dítěte u ověření ve stanoveném termínu.
V případě, že zákonný zástupce nezajistí účast
dítěte u ověření očekávaných výstupů v řádném
ani v náhradním termínu, ředitelka školy ukončí
individuální vzdělávání dítěte. Odvolání proti
tomuto rozhodnutí ředitelky nemá odkladný

Způsob individuálního vzdělávání se týká
dětí, pro které je předškolní vzdělávání
povinné.

Den Země
Ve čtvrtek 20. 4. 2017 se uskuteční společné
setkání rodičů a dětí na školní zahradě. Máme pro
Vás i děti připravené různé aktivity a bude také
prostor ke společnému sdílení se.
Děti si v tento den vyzvedněte do 15.25 hod. ze
tříd. Poté bude v provozu jen třída Žabek pro děti,
které si rodiče nemohli vyzvednout.
Pokud můžete přispět nějakými dobrotami –
buchty, ovoce, zelenina… Můžete je přinést již ve
čtvrtek ráno.
Těšíme se na Vás.

Termín zápisu do CMŠ Srdíčko pro školní rok
2017/2018:
4. květen 2017 od 14. do 17. hodin
v oddělení Motýlků

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 době, kdy je naše CMŠ uzavřena, můžete
požádat jinou MŠ o přijetí Vašeho dítěte.
Ostatní mateřské školy tedy mohou Vaše dítě
přijmout, ale nemusí - není to jejich povinností.
Můžete využít různých příměstských táborů
pro předškolní děti. Je však nutné se včas
přihlásit. Např. dobrou zkušenost udělali rodiče
s Příměstskými tábory ve Svatém Janu pod
Skalou
http://taborysvatyjan.webnode.cz/primestske-tabory/

Je však nutné své dítě přihlásit do konce
května!

