
STRANA  9 Vzdělávání ŽN - LEDEN 2017

(Dokončení ze str. 8)
Mateřská škola Žďár n. S. si na pro-

sincové poradě vedoucích pracovní-
ků stanovila termín zápisu na 3. a 4. 
5. 2017 a navrhla nová Kritéria o při-
jetí dětí do MŠ, která budou v lednu 
2017 předložena zřizovateli ke schvá-
lení. Termín zápisu do MŠ i Dny ote-
vřených dveří jsou vyvěšeny na našich 
webových stránkách www.mszdar.cz. 

Pro rodiče tedy nastaly změny: 
 v posunutí termínu zápisu do ZŠ 

na konec dubna 
 pokud přemýšlí o odkladu školní 

docházky pro své dítě, musí teď nově 
poslat žádost o vyšetření do školské-
ho poradenského zařízení nejpozdě-
ji do 31. 1. 2017, aby dítě PPP stihla 
vyšetřit. 

 Se zprávou o vyšetření by již měli 
rodiče jít k zápisu (žádost o vyšetření 
i vysvětlení PPP máme opět na našich 
webových stránkách)

 Pro MŠ bude tato situace pře-
hlednější, protože bude o odkladech 
jasně rozhodnuto do 30. 4. 2017. 

 -lko-

Jedna otázka pro

Laickým pečujícím, a lidem starají-
cím se o seniory, nabízí Diakonie Čes-
kobratrské církve evangelické v Novém 
Městě na Moravě cyklus bezplatných 
školení s názvem Pečuj doma a s námi. 

Ta proběhnou v Domově pro senio-
ry na Žďárské ulici 68. (vchod od hlav-
ní silnice) a fi nancuje je Evropský soci-
ální fond.

Termíny:  so 7. 1. 9.30 - 15.30, 
Ošetřovatelský kurz  so 14. 1. 9.30 - 

15.30, Praktický a nácvikový kurz
 so 28. 1. 9.30 - 15.30, Kurz komu-

nikace  st  1. 2. 9.30 - 15.30, Sociál-
ně právní kurz  st  8. 2. 12.00 - 18.00, 
Pečování v závěru života  pá 10. 
2. 10.00 - 16.00, Pečování o člověka 
s demencí  pá 17. 2. 10.00 - 16.00, 
Fyzioterapeutický kurz. Přihlášky na:

 www.pecujdoma.cz, 603167540,  
martina.dvorakova@diakonie.cz.

 -lko-

Laiky vyškolí, jak pečovat
(Dokončení ze str. 6)

Dále se objevoval vyšší astigmatis-
mus, dalekozrakost (hypermetro-
pie), krátkozrakost (myopie) a šilhá-
ní (strabismus). 

„Vyšetření probíhá přímo ve vaší 
mateřské školce, není nutné děti nějak 
připravovat. Samotné měření u jed-

Bezplatný screening...
noho dítěte trvá asi pět minut. Dříve 
bylo měření o něco kratší, ale přidali 
jsme další testy, které mohou ještě lépe 
pomoci při záchytu zrakových vad,“ 
přibližuje optik Jiří Látal. 

Po vyšetření obdrží každé dítě 
odbornou zprávu s výsledky měře-
ní pro rodiče, případně pro očního 
lékaře. Při pozitivním nálezu je dítě 
doporučeno k očnímu lékaři.

 (PI-opti-1L)


