
 

Církevní mateřská škola Srdíčko 
Podpěrova 1879/2 

Praha 5—Stodůlky 155 00 

E-mail: cms.srdicko@seznam.cz 

Tel. 251 622 425  

Mobil ředitelka: 739 045 874 

Vážení rodiče a milí přátelé mateřské školy, 

nový rok jsme zahájili účastí v Tříkrálové 

sbírce. Je to každoroční akce, do které se  

spolu s vámi a vašimi dětmi  a ve spolupráci s 

Farní charitou Stodůlky zapojujeme. 65% 

vybraných prostředků použije Farní charita 

Stodůlky přímo na Praze 13 pro rodiny v krizi a 

zajištění sociálně aktivizačních služeb pro 

rodiny a 35% prostředků využije Charita Česká 

republika na stavbu komunitního centra na 

Praze 2 pro rodiny v nepříznivé situaci a na 

pomoc chudým rodinám a seniorům v 

Uzbekistánu a Kyrgyzstánu. Jsme rádi, že 

můžeme ukázat i dětem, že i tímto způsobem 

lze pomáhat potřebným.  

Díky Farní charitě Stodůlky byly v minulých 

letech  podpořeny (např. úhradou školních 

obědů) i některé děti z naší mateřské školy, 

jejichž rodiny potřebovaly pomoc.  

Během měsíce ledna budou pokračovat 

práce na budování badatelny a opravě 

chodníku v přední části CMŠ Srdíčko. Chodník 

z betonových čtverců bude rozšířen a beton 

bude vyměněn za mlatový povrch. Po dobu 

realizace chodníku, prosím využívejte pro 

průchod mezi částmi mateřské školy veřejný 

chodník před plotem. 

Poslední den v tomto měsíci vás zveme na 

mši svatou v kostele Sv. Jakuba Staršího ve 

Stodůlkách, bližší informace naleznete v 

rubrice, co nás čeká v lednu. 

Děkujeme vám za veškerou podporu, 

spolupráci i vaše úsměvy na tváři, když 

přivádíte děti k nám do mateřské školy a 

přejeme vám i sobě mnoho dalších usměvavých 

dnů v tomto roce. 

Za všechny zaměstnance Eva Kuchyňková  

Zprávy ze Srdíčka 
15. ledna 2023     Číslo 5   Ročník 13  

 

  3. ledna 2023 Zahájení účasti na 

 Tříkrálové sbírce 

 

 

 

  7. ledna 2023 Tříkrálové žehnání 

  

10. ledna 2023 Návštěva ZŠ Mohylova  

 předškoláci Motýlci, 

 Berušky a Veverky 

 

16. ledna 2023 Zahájení přihlašování  na 

 individuální konzultace s 

 rodiči 

  

26. ledna 2023 Mobilní planetárium 

MŠE SVATÁ 

Srdečně vás zveme k účasti na mši svaté pro 

zaměstnance a všechny, kdo jsou jakkoliv 

spojeni s naší mateřskou školou. Mše svatá  

se bude konat v úterý 31. ledna 2023 v den 

svátku sv. Jana Boska od 17.30 hod. v 

kostele Sv. Jakuba Staršího ve 

Stodůlkách. 

Sleva umožní jednomu z rodičů odečíst si 

z daní výdaje, které v kalendářním roce vydal 

za umístění svého dítěte v mateřské škole 

nebo jiném zařízení péče o děti předškolního 

věku.  

Vynaložené náklady na mateřskou školu 

musíte pro daňové účely doložit. Do výdajů se 

uvádí pouze úhrada úplaty za předškolní 

vzdělávání, ve smyslu § 123 ŠZ a vyhlášky č. 

14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání.  

 

Do potvrzení se tedy nezapočítá úhrada 

stravného, ani různé příspěvky na akce MŠ, 

na dopravu a jiné výdaje výdajů.  

 

Potvrzení budeme vydávat na každé dítě proti 

popisu rodiče v polovině ledna v kanceláři 

školy vedle školní kuchyně.  

 

Termín vydávání potvrzení „školkovného“ i 

darů je: 

 

v úterý 24. 1. 2023 od 8.00 do 17.00 hod.  

 

Do konce ledna budeme také vydávat 

potvrzení o přijatých darech pro daňové 

účely. Jakmile budeme mít potvrzení 

vystavená, budeme vás informovat.  

 

Všem dárcům děkujeme. I díky vašim 

darům, můžeme naši mateřskou školu 

stále zvelebovat.  



 

 

V některých rodinách našly děti pod stromečkem i 

elektroniku. Prosíme v případě mobilních telefonů, 

chytrých hodinek a obdobných zařízení, abyste je 

nedávali dětem do mateřské školy. Používání  

těchto zařízení narušuje klima ve třídě.  Děkujeme. 

Jak jste si jistě všimli práce na zahradě 

pomalu, ale jistě pokračují. Během jednoho z 

víkendů nám přibyly dva proutěné domečky, 

které jsou pleteny přímo na místě v dubové 

části naší zahrady.  

Pokračuje také stavba badatelny a už se 

nemůžeme vůbec dočkat toho, až to bude 

všechno hotovo. Jistě bude co dělat i na jarní 

brigádě, ale o tom vám včas řekneme, nebojte! 

Od pondělí 16. ledna 2023 budete mít možnost 

rezervovat si individuální konzultace zaměřené na 

vzdělávací potřeby a rozvoj vašeho dítěte s 

učitelkami vašeho dítěte. 

Pokud cítíte potřebu konzultovat, zjistěte si bližší 

informace přímo u paní učitelek. Konzultace 

nejsou povinné, ale jsou  pro vás nabídkou.  

V případě, že budou mít paní učitelky potřebu 

konzultovat  s vámi, taky se Vám určitě ozvou :-). 

Upozorňujeme, že na základě Vyhlášky č. 

14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a s 

ohledem na bezpečnost a zdraví dítěte, je 

rodič nebo jím pověřená osoba povinna 

předat učiteli mateřské školy dítě a stejně 

tak si dítě vyzvednout přímo od učitele. 

Bohužel se nám v poslední době stalo několik 

případů, že nám dítě přišlo do třídy samotné 

bez doprovodu nebo ho nechal rodič před půl 

osmou ve třídě, která ještě nebyla v provozu. 

Toto jednání je zcela nepřípustné. Prosíme, 

abyste opravdu předání dítěte „z ruky do 

ruky“ dodržovali. V minulosti se nám stal 

případ, kdy tatínek vedl dvě děti, jedno předal 

ve třídě a druhé zapomněl v šatně. Dítě bylo 

ze situace, že tatínek nepřišel, tak 

vykolejené, že odešlo ze školky v mínus 

jedenácti hledat tatínka. Samozřejmě, že se 

mu zavřely vstupní dveře mateřské školy, na 

zvonek již nedosáhlo a vzhledem k tomu, že 

již bylo po půl deváté a další rodiče nechodili, 

neměl, kdo dítěti ani otevřít. Ve školce jsme 

navíc vůbec netušili, že dítě chybí, protože 

nám nebylo předáno. Vše dopadlo naštěstí 

dobře, protože si dítěte venku v bačkůrkách 

všimly paní kuchařky z okna kuchyně. Tatínek 

si tuto situaci uvědomil, až poté, co mu 

zavolala paní ředitelka. Byl zahlcen starostmi 

v práci, ale kdyby se dítěti něco stalo, vyčítal 

by si to celý život.  

Ve chvíli kdy od rodiče převezmeme dítě, 

víme, že ho zde máme a jsme za něj 

zodpovědní. Pokud nám dítě nepředáte, 

nemůžeme za něj přebírat zodpovědnost.  

Děkujeme maminkám ze spolča maminek při 

stodůlecké farnosti, které se rozhodly ušít pro naši 

mateřskou školu nové návleky, zvláště paní 

Tučkové, která celou akci zorganizovala. CMŠ 

Srdíčko nakoupilo materiál a maminky návleky 

ušijí. 

 

Na vstupech CMŠ visí letáček s 

pozvánkou a informacemi pro ty, 

kteří by chtěli pomoci. 

 

Šití proběhne 26. 1. 2023 od 15.30 hod. ve třídě 

Berušky.  

 


