Den stvoření aneb oslava svátku
sv. Františka
Ve čtvrtek 4. října 2018 jsme spolu
v odpoledních hodinách mohli prožít Den
stvoření a oslavit svátek sv. Františka.
Po krátkém zahájení se mohly děti zúčastnit
dvou dílniček a promenády zvířecích masek. I
přesto, že nám selhala veškerá technika, paní
učitelky dokázaly vytvořit příjemnou atmosféru.
Za což jim patří dík !
Přišel mezi nás také náš školní kaplan P. Jiří
Zeman - Skřítek, kterému jsme na závěr
bohoslužby slova popřáli k nadcházejícím
kulatým narozeninám.

Co bylo a co nás čeká v říjnu
4. 10. 2018 Den Stvoření aneb oslava svátku
sv. Františka od 15.30 hodin
9. 10. 2018 Už zase hraje (divadlo LaLa)
dopoledne ve školce
20. 10. 2018 Brigáda na zahradě CMŠ Srdíčko s
opékáním špekáčků 8.30 – 12.00
hod.
22. 10. 2018 Návštěva přírodovědné stanice –
třída Motýlků
23. 10. 2018 Návštěva předškoláků v ZŠ
Mohylova – Motýlci
31. 10. 2018 Zahájení přihlašování na pomoc na
již tradičním Jarmarku, který se
uskuteční 1. prosince 2018
Seznamy budou k dispozici na
třídách.
Adresa školy a kontakty:
Církevní mateřská škola Srdíčko
Podpěrova 1879, Praha 5, 155 00
tel. 251 622 425
www.cms-srdicko.cz
www.facebook.com/CMS.Srdicko/

Za účast na společné slavnosti si děti odnesly
domů malou odměnu v podobě nálepky sv.
Františka.
Děkujeme všem za účast !

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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18. října 2018
Vážení rodiče a přátelé školy,
v letošním roce slaví naše mateřská škola své
25. narozeniny. Po roce 1989 se v České
republice na mnohých místech začaly otevírat
církevní školy. Spousta zapálených lidí pro
dobrou věc se podílelo na vzniku mnoha škol.
Vzniku naší mateřské školy předcházelo
otevření dvou křesťanských tříd v tehdy
stávající mateřské škole v ulici Podpěrova. Po
dva roky se připravovala půda pro vznik zcela
samostatného subjektu. Od 1. 9. 1993 byla
zařazena do sítě škol a k 1. 1. 1994 se stala
samostatným právním subjektem.
Díky mnoha dobrým a obětavým lidem se
podařilo dílo, které je, na území Prahy 13, stále
vidět.
Ráda bych poděkovala všem, kteří se
v minulosti podíleli na rozvoji mateřské školy a
s Boží pomocí se ji snažili pomáhat, vylepšovat,
modernizovat, obnovovat, udržovat, šířili její
dobrou pověst a provázeli ji svými modlitbami,
neboť i díky nim se školka pro mnoho dětí stala
důstojným místem, kde kdysi začalo nebo právě
začíná jejich vzdělávání.
Velmi děkuji také všem, kteří nás podporují i
nyní a prosím o modlitby, aby naše škola
dokázala naplňovat v současné společnosti své
jedinečné poslání.
Za CMŠ Srdíčko
Eva Kuchyňková, ředitelka školy

Brigáda na zahradě
V sobotu 20. října 2018 se od 8.30 do 12
hodin uskuteční brigáda v areálu CMŠ
Srdíčko.
Čeká nás zahradní úklid, prořezání větví,
zvláště na vrbách, úklid chodníků, odstranění
drobných náletových dřevin kolem budovy,
přeházení písku, natírání a spoustu dalších
aktivit.
A po dobře vykonané práci se můžete těšit
na již tradiční opékání špekáčků. Špekáčky
budou zajištěny i se vším, co k nim patří.
Těšíme se na Vaši hojnou účast.

Placení „stravného“ a „školného“
V loňském roce jsme přešli na nový
stravovací systém, pomocí kterého evidujeme
nejen konkrétní stravování dítěte, ale i
evidujeme platby stravného a školného.
Systém jsme zavedli také proto, abyste vy rodiče mohli jednoduše vidět, zda máte účty
vyrovnané, nebo zda máte přeplatky či
nedoplatky a mohli si sami především platby za
stravu korigovat. U většiny z vás tento systém
zafungoval . Děkujeme.
Prosíme, abyste vždy odesílali platby na
správné účty s daným variabilním symbolem:
 strava na č. ú. 107 – 127730369/0800
 školné na č. ú. 127730369/0800
V případě, že u vás bude shledán nedoplatek
stravného vyšší jak 200 Kč, budete upozorněni
e-mailem. Stejně tak budete upozorněni, pokud
bude chybět platba školného za předcházející
měsíc.

Fotografování dětí
Vážení rodiče,
ve dnech 21. a 22. 11. 2018 bude probíhat v
naší školce fotografování vašich dětí s vánočním
motivem pod vedením zkušené fotografky Jitky
Žáčkové (www.kidsphoto.cz).
Třídy - Berušky, Motýlci a Včelky budou
fotografovány 21. 11. 2018
Třídy - Žabky, Veverky a Kuřátka budou
fotografovány 22. 11. 2018
Tentokrát budou fotografovány všechny děti
a záleží na Vás, zda o sadu 3 vyretušovaných a
upravených fotografií budete mít zájem. Pokud
zájem mít nebudete, budou fotografie skartovány.
Cena za sadu činí 275 Kč.

Příprava Jarmarku
Pomalu a jistě se blíží také termín naší
největší akce, a tou je Jarmark, který proběhne
v sobotu 1. 12. 2018 v Komunitním centru sv.
Prokopa. Protože přípravy na jarmark zaberou
vždy spoustu času, je dobré začít již nyní. Proto
přicházíme s prvními prosbami o pomoc.
Kdo by mohl nasušit (nejlépe v sušičce) na
kolečka nakrájené pomeranče, jablka, případně
citrony, může začít. Takto sušené ovoce
využijeme ke zdobení věnců.

V případě, že mají vaše děti ve školce
sourozence a budete je chtít vyfotit i společně,
prosím nahlaste tuto informaci paní učitelce ve
třídě.

Dále zjišťujeme možnost zajištění větví
z jedle nebo tújí na výrobu věnců, případně
zajištění menších větviček z buxusu. Nějaké
zdroje máme, ale pokud máte možnosti i vy
ozvěte se nám. Větve bude potřeba stříhat až
těsně před Jarmarkem, aby byly čerstvé. Zatím
se nám jedná o zajištění zdrojů. Stačí tedy
napsat
Vaše
možnosti
na
mail
cms.srdicko@seznam.cz přímo paní ředitelce.

Doporučené oblečení pro holčičky: růžové
šatičky – mohou být zapůjčeny barety a kožíšky
(aby foto mělo zimní atmosféru)

Pokud byste také věděli o někom, kdo by
mohl mít zajímavou nabídku v rámci
jarmarečního prodeje, dejte taktéž vědět.

Doporučené oblečení pro chlapečky: džíny a
košile (mohou být zapůjčeny sáčka v šedé a
béžové barvě).

Od 31. 10. 2018 se můžete přihlašovat na
konkrétní pomoc v jednotlivých třídách.
O dalších přípravách vás budeme informovat
v příštích Zprávách ze Srdíčka. Doufáme, že se
zase spousta z Vás do těchto příprav zapojí.
Výtěžek z prodeje věnců i dalších aktivit
v rámci Jarmarku putuje vždy na účet CMŠ
Srdíčko a je použit na provoz mateřské školy.

