Oslava 25 let CMŠ Srdíčko
Srdečně zveme
na děkovnou mši svatou
u příležitosti 25 let CMŠ Srdíčko

Co bylo a co nás čeká v květnu
1. a 8. 5. 2019 Státní svátek CMŠ uzavřena
6. 5. 2019

7. 5. 2019

vystoupení dětí,
možnost prohlídky fotografií
ze života mateřské školy,
možnost zápisu do narozeninové knihy

___________________________
Pokud byste nám chtěli pomoci
s oslavami,
uvítáme
napečení
slaného či sladkého občerstvení,
popř. dodání jiných dobrot.
Možnost pomoci zapište, prosím, ve třídě na
připravený arch. Děkujeme .

Návštěva
Mohylova

předškoláků

v ZŠ

11. 5. 2019

Oslava 25 let CMŠ Srdíčko

13. 5. 2019

Zahájení přihlašování k letnímu
prázdninovému provozu

17. 5. 2019

Dobrovolníci ze Siemens s.r.o
údržba zahrady
V září budu školák – přednáška
pro rodiče od 16.30 hodin
v oddělení Motýlků
Včelí království – program pro
děti Lesy hl. m. Prahy – Motýlci,
Veverky a Kuřátka
Ptačí cirkus – divadlo Basta Fidli
ve školce
Fotografování třídních kolektivů
Včelí království – program pro
děti Lesy hl. m. Prahy – Berušky,
Žabky a Včelky

23. 5. 2019

v sobotu 11. května 2019
od 15.00 hod.
v Komunitním centru sv. Prokopa
s následným programem

Zápis do CMŠ Srdíčko od 14.00
do 17.00 hod.

23. 5. 2019

28. 5. 2019
29. 5. 2019
30. 5. 2019

Ukončení přihlašování k letnímu
prázdninovému provozu
________________________________________
Za jakékoliv finanční dary děkujeme, budou
použity na provoz CMŠ Srdíčko
č. ú. CMŠ Srdíčko je 127730369/0800

31. 5. 2019

Církevní mateřská škola Srdíčko
cms.srdicko@seznam.cz
www.cms-srdicko.cz
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2. květen 2019
Vážení rodiče a přátelé školy,
v květnu nás čeká několik důležitých
události. První z nich je zápis nových dětí do
CMŠ Srdíčko pro další školní rok. Pokud jsou
mezi vámi rodiče, kteří chtějí přihlásit další dítě
do naší mateřské školy, věnujte prosím
pozornost rubrice Zápis do CMŠ Srdíčko.
Pokud je mezi vámi někdo, kdo ví, že v příštím
roce jeho dítě nebude docházet do naší mateřské
školy, kromě těch, kteří odcházejí do ZŠ,
prosíme, sdělte nám tuto skutečnost, co
nejdříve.
Další významnou akcí bude mše svatá, která
bude sloužena v sobotu 11. května 2019 od
15.00 v kostele sv. Prokopa na poděkování za
25 let CMŠ Srdíčko. Srdečně vás zveme a
těšíme se na vaši hojnou účast. Je opravdu za co
děkovat .
Od 13. května 2019 vám budou paní učitelky
ve třídách vydávat přihlášky k prázdninovému
provozu. Vyplněné je budeme vybírat do 31.
května 2019. Bližší pokyny k prázdninovému
provozu jsou uvedeny v rubrice prázdninový
provoz.
Děti ze třídy Motýlků vyrobily obraz sv.
Václava, který poputuje na výstavu k roku sv.
Václava do Endokrinologického ústavu na
Národní třídě, vedle kostela sv. Voršily.
Výstava potrvá celý květen.
Za celý kolektiv CMŠ Srdíčko s přáním
krásných májových dnů
Eva Kuchyňková

Stanovení úplaty pro rok
2019/2020
Jako ředitelka Církevní mateřské školy
Srdíčko se sídlem ul. Podpěrova 1879/2 v Praze 5
v souladu s ustanovením § 123 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb., školského zákona ve znění
pozdějších předpisů a na základě Pokynu
k zajištění úplaty za předškolní vzdělávání
v mateřských školách zřízených Arcibiskupstvím
pražským ze dne 17. 2. 2009 č. j. 0886/2009.

Za každý započatý týden je stanovena úplata
300 Kč + stravné. Nutno uhradit do konce června
na účet školy a školní jídelny pod var. symbolem
dítěte. V případě, že se provozu Vaše dítě
nezúčastní, bude mu vráceno stravné, které
nevyčerpal. Úplata je nevratná.
Prázdninový provoz je primárně určen dětem,
jejichž oba rodiče jsou zaměstnáni.
V provozu budou dvě třídy (tj. max. 56 dětí),
pokud bude velký počet zájemců o prázdninový
provoz, bude vyhověno pouze pracujícím
rodičům.

stanovuji
na období školního roku 2019/2020
od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020
výši měsíční úplaty za předškolní vzdělávání
na 1 100 Kč.
V měsících červenci a srpnu, kdy bude provoz
CMŠ omezen, bude výše úplaty poměrně snížena.
Tato úplata se vztahuje na všechny děti bez
rozdílu věku přihlášené k předškolnímu
vzdělávání pro školní rok 2019/2020
V Praze, dne 30. 4. 2019
Mgr. Eva Kuchyňková
ředitelka CMŠ Srdíčko

Prázdninový provoz
CMŠ Srdíčko bude v době od 1. července do
11. srpna 2019 uzavřena.
Prázdninový provoz školy je od 12. do 23.
srpna 2019 v pracovních dnech v době od 7.30 do
16.30 hod. pro všechny přihlášené děti.

Přednáška pro rodiče
V rámci realizovaného projektu Zvyšování
kvality předškolního vzdělávání v CMŠ Srdíčko
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0007232

Zápis do CMŠ Srdíčko
Pro příští školní rok 2019/2020 se uskuteční
zápis do naší mateřské školy dne:

6. května 2019 od 14 do 17 hodin
v oddělení Motýlků
volných míst bude cca 32 míst
Rodiče, kteří u nás již mají děti a potřebují
přihlásit sourozence,
nemusí k zápisu přijít osobně.
Přihlášku s přílohami však je nutné odevzdat
do třídy nebo do ředitelny
nejpozději do 6. května 2019.
Na pozdější odevzdání nebude brán zřetel.

se uskuteční další
odborně zaměřené tematické setkání s rodiči
v Církevní mateřské škole Srdíčko ve třídě Motýlků

6. května 2019 přihlášeným předáme
další pokyny spolu s registračním číslem, pod
kterým budou zveřejněny výsledky zápisu.
Těšíme se na Vás!

ve čtvrtek 23. května 2019
od 16.30 hodin

Svatovítské varhany

na téma:
V ZÁŘÍ BUDU ŠKOLÁK
Přednášející:
Mgr. Monika Vagenknechtová
pedagog, členka Stále konference ředitelů

Ve čtvrtek 2. 5. 2019 bylo odesláno na účet
Nadačního fondu Svatovítské varhany 5000 Kč
a 2000 Kč na adopcii píšťaly:
Sólový stroj (IV. manuál)
Flûte Double 4´ f
a
Sólový stroj (IV. manuál)
Mixture (řada 5) gis2
DĚKUJEME VŠEM, kdo se s námi zapojili do
Adopce píšťal :-).

