Tříkrálové žehnání školce
V úterý 8. ledna 2019 nás navštívil P. Jiří Zeman,
a krátce před obědem požehnal školce. Společně
jsme se s ním za školku i všechny kdo v ní
přebývají, pomodlili. Děti zakusily vůni kadidla
ve všech třídách.

Co bylo a co nás čeká v lednu
1. 1. 2019

Nový rok – státní svátek

7. 1. 2019

Zapojení se do Tříkrálové sbírky
do 10. 1. 2018

8. 1. 2019

Tříkrálové žehnání školce –
dopoledne – P. Jiří Zeman – školní
kaplan

8. 1. 2019

Mše svatá pro zaměstnance školy
Kostel sv. Jakuba St. Ve
Stodůlkách v 17.30 hod.

15. 1. 2019

Návštěva
předškoláků
v ZŠ
Mohylova (pouze předškoláci ze
třídy Motýlků a Berušek)

16. 1. 2019

Dřevěné divadlo – Zvířátka a
Loupežníci

22. 1. 2019

Vydávání potvrzení o výši
vynaložených nákladů za rok 2018
(potvrzení školného)

Tříkrálová sbírka
I v letošním roce jsme se zapojili do
Tříkrálové sbírky ve spolupráci s Farní charitou
Stodůlky. V týdnu od 7. ledna 2019 chodily děti
se svými paní učitelkami koledovat v okolí metra
Lužiny a Luka.

Vydávání potvrzení o daru v roce
2018
________________________________________
28. 1. 2019

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
e-mail: cms.srdicko@seznam.cz
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Vážení rodiče a přátelé školy,
během vánočních prázdnin jsme se přehoupli
do nového roku 2019. Doufám, že jste do něj
vykročili
všichni správně a s optimismem .
Přejeme, vám všem, mnoho dobrého
v novém roce a těšíme se na společné setkávání
v rámci školních akcí, kterých nás ještě do
konce školního roku čeká docela dost.
Nezapomeňte sledovat na webových
stránkách aktuality, případně facebook, kde
vždy různé akce připomínáme. Kalendář na
webových stránkách budeme doplňovat ještě o
přednášky pro rodiče, které plánujeme v rámci
realizovaných projektů.
Děkujeme
všem,
kteří
v uplynulém
kalendářním roce mohli a přispěli naší mateřské
škole finančním darem. V polovině prosince
opět naše vládní koalice ve sněmovně smetla
návrh na dorovnání rozdílu ve zvyšování platů
mezi veřejnými a církevními školami. A tak
budeme v roce 2019 opět ve skluzu oproti
veřejným školám o 15% pro pedagogy a 10%
pro nepedagogy po celý rok.
Přestože toto ze strany státu vnímáme jako
velkou nespravedlnost, budeme se vašim dětem
věnovat s plným nasazením a láskou.
Za celý kolektiv CMŠ Srdíčko

Eva Kuchyňková

Daňová sleva za pobyt dítěte
v mateřské škole
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 bude pro
daňové účely nutné doložit. Do výdajů se bude
uvádět pouze úhrada úplaty za předškolní
vzdělávání, ve smyslu § 123 ŠZ a vyhlášky č.
14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání. Do
potvrzení se nezapočítá úhrada stravného, ani
různých příspěvků na akce MŠ, na dopravu a
jiných výdajů.
Potvrzení budeme vydávat na každé dítě proti
podpisu rodiče na konci ledna.
Potvrzujeme
částku
školkovného,
která
doputovala na účet v konkrétním zdaňovacím
období 2018. V případě, že „školkovné“ za
některý z měsíců 2018 dlužíte, nemůžeme vám ho
potvrdit, i když dlužnou částku doplatíte nyní.

Potvrzení darů pro daňové účely
Od 28. ledna 2019 budou k vyzvednutí
v kanceláři školy potvrzení o přijatém finančním
daru daňové účely.
Prosíme dárce o upřesnění údajů (pokud jste
dávali za rodinu), na koho vystavit potvrzení –
jméno a příjmení a bydliště.

Všem dárcům děkujeme za poskytnuté
finanční dary, které nám pomáhají zachovat
kvalitní úroveň naší mateřské školy.

Církevní svátky na začátku ledna
Slavnost Matky Boží, Panny Marie (1. leden)
Pannu Marii církev ctí jako Matku Boží, neboť
dala tělo Synovi věčného Otce, jak vyznává
nicejsko-cařihradské vyznání víry, v němž
říkáme, že Syn Boží „pro nás lidi a pro naši spásu
sestoupil z nebe. Skrze Ducha svatého přijal tělo
z Marie Panny a stal se člověkem.“
Zdroj: www.cirkev.cz
Zjevení Páně
Slavnost Zjevení Páně připomíná zjevení Boží
slávy mezi lidmi. Čtení při mši svaté tento den
mluví o zjevení mudrcům - „Třem králům“.
Modlitby mše svaté mluví o zjevení Boží slávy.
Svátek Zjevení Páně, lidově Třech králů (6.
ledna), odjakživa doprovázely lidové zvyky. Ve
střední Evropě je zvykem žehnání domů, při
němž se na dveře křídou píší písmena C+M+B,
resp. K+M+B s udáním letopočtu. Nejsou to
počáteční písmena jmen „Třech králů“: Kašpar,
Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž
zkratka
latinského
Christus
mansionem
benedicat: Kristus, požehnej tomuto domu.
Křest Páně
V neděli po slavnosti Zjevení Páně (6. ledna) se
slaví svátek Křtu Páně.
Připomíná událost, při níž byl Ježíš Kristus
pokřtěn sv. Janem Křtitelem v řece Jordánu.
Svátkem Křtu Páně končí Vánoční období a

začíná liturgické mezidobí. Svátek je především
připomínkou Kristova veřejného zjevení světu.
Zdroj: www.pastorace.cz

Opravy v budově
Oprava prasklé vody v šatně Berušek
Velmi se omlouváme rodičům Berušek, za
nepřívětivé prostředí s mokrou stěnou, na které
se začaly již tvořit i plísně. 6. listopadu 2018
jsme oslovili MČ Praha 13 s požadavkem na
opravu. Bohužel nám nebylo vyhověno
s odůvodněním, že město již nemá v roce 2018
na opravy, že musíme počkat až na leden 2019.
Budova mateřské školy je MČ Praha 13 a
opravy takovéhoto rozsahu má na starosti právě
MČ Praha 13. Během vánočních svátků se
mokrý flek na stěně rozšířil ještě více a tak jsme
odeslali opětovný požadavek na opravu. Oprava
byla provedena 8. ledna 2019, bohužel nemohla
být dokončena, protože zeď je za dva měsíce tak
promáčena, že musí nejprve vyschnout.
Paradoxem je, že nebylo prasklé hydrantové
potrubí z 80. let, jak se předpokládalo, ale byla
špatně
svařená
dvě
plastová
potrubí
z rekonstrukce koupelen provedených před
necelými třemi roky .
Oprava kotelny
14. 12. 2018 musela být uzavřena CMŠ Srdíčko
kvůli opravě kotelny. Nejen, že jsme se
dozvěděli, že je kotelna od počátku špatně
udělaná (po opakovaných urgencích), ale po této
opravě nám přestalo fungovat topení v šatnách
Motýlků a Berušek. Bylo zjištěno, že při opravě
se porouchal uzávěr jedné topné větve, čehož si
nikdo nevšiml, a proto se týden netopilo. Navíc
oprava nebyla provedená správně a tak došlo
k dalšímu zásahu na kotelně tento týden a

konečný zásah bude proveden až po topné
sezóně.
Bohužel jsou tyto záležitosti v režii MČ Praha 13
a ne vždy je dokážeme ovlivnit .

