Zahradní slavnost
aneb rozloučení s předškoláky
Srdečně zveme
na

ZAHRADNÍ SLAVNOST
v úterý 11. 6. 2019

DĚKUJEME VÁM VŠEM
ZA ÚŽASNOU SPOLUPRÁCI
BĚHEM CELÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

10. červen 2019

KRÁSNÉ PRÁZDNINY

16.35 hod.
PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ

A s mnohými na viděnou
v příštím školním roce
2019/2020

Občerstvení
v podobě ovoce a dobrot vítáno!

Vážení rodiče a přátelé školy,
v tomto školním roce v naší mateřské škole
ukončuje docházku 34 předškolních dětí, které
od 1. 9. 2019 nastoupí do vybraných základních
škol. Přejeme jim, aby se jim ve školách moc
líbilo a dokázaly navázat na to, co se naučily
v mateřské škole. Neboť, jak říká ve své knize
Robert Fulghum „Všechno, co opravdu
potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole.“
Doufám, že se toho děti u nás naučily hodně a
budou na nás rády vzpomínat. My na ně budeme
vzpomínat určitě .

PROGRAM
15. 30 hod. zahájení slavnosti
15.40 hod. divadelní představení
KOUZELNÝ ZVON

18.00 hod.
Ukončení slavnosti
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A PŘEJEME

________________________________________
Za jakékoliv finanční dary děkujeme, budou
použity na provoz CMŠ Srdíčko
č. ú. CMŠ Srdíčko je 127730369/0800
Církevní mateřská škola Srdíčko
cms.srdicko@seznam.cz
www.cms-srdicko.cz

Loučíme se také s paní kuchařkou
Vlastičkou, která v CMŠ Srdíčko pracovala po
celou dobu, co mateřská škola existuje .
Děkujeme ji za to, že jsme měli vždy velmi
dobrá jídla, na kterých jsme si všichni
pochutnávali. A dále se loučíme s paní
Helenkou, které děkujeme za zajištění úklidu a
praní prádla ve školce po téměř celých deset let.
Oběma přejeme, aby si co nejlépe užívaly
zaslouženého odpočinku.
Přejeme všem hodně odpočinku během
letních dnů a těšíme se na vás v novém školním
roce.
Za celý kolektiv CMŠ Srdíčko s přáním
krásných letních 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.
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

Zahájení školního
roku 2019/2020

Co nás čeká v červnu
3. 6. 2019

Den dětí – dopoledne na zahradě

7. 6. 2019

Přespávání předškoláků ve školce
Motýlci a Berušky (pouze děti,
které nastupují do školy)

11. 6. 2019

Zahradní slavnost aneb rozloučení
s předškoláky.

21. 6. 2019

Motýlci návštěva knihovny –
Říkadla a pohádky F. Hrubín

Prázdninový provoz 2019
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.
V provozu budou třídy Berušky a Žabky.
Rozdělení dětí do tříd naleznete na nástěnkách
v šatnách jednotlivých tříd.
Za každý započatý týden je stanovena úplata
300 Kč + stravné.
Prosíme přihlášené, aby stanovenou úplatu
a stravné uhradili do konce června na účet
školy a školní jídelny.
V případě, že se provozu Vaše dítě nezúčastní
a bude omluveno, bude mu vráceno stravné, které
nevyčerpalo. Úplata je nevratná.

Školní rok 2019/2020 zahájíme

v pondělí 2. září 2019.

Rozdělení dětí do tříd naleznete ve třídách a
během prázdninového provozu na dveřích CMŠ.

Přeplatky za stravné
Aktuální stav přeplatků zjistíte v systému
wwws.strava.cz po přihlášení k vašemu účtu.
Dětem, které ukončují docházku v naší
mateřské škole, budou přeplatky vráceny během
měsíce července 2018. Pokud byste si přáli
přeplatek nechat mateřské škole darem, je
potřeba na to upozornit na e-mail:
cms.jidelna@seznam.cz.
Dětem, které pokračují v naší mateřské škole,
zůstane přeplatek na kontě stravného pro příští
školní rok.

Potvrzení k dani
Všem dětem, které odcházejí z naší mateřské
školy, bude vydáno potvrzení - Potvrzení o výši
vynaložených výdajů pro daňové přiznání za
rok 2019. Toto potvrzení prosím velmi dobře
uschovejte. Budete je potřebovat doložit
k daňovému
přiznání
za
rok
2019 v následujícím roce.
V případě, že jej ztratíte, můžeme vydat
pouze duplikát. Vydání duplikátu bude
zpoplatněno manipulačním poplatkem 100
Kč.
Potvrzení bude vydáváno ve čtvrtek a v pátek
27. a 28. 6. 2019 od 7.00 do 15.00 hod.
v kanceláři školy u ŠJ.
Prosíme všechny, kdo ještě neuhradili
„školkovné“ za červen, případně za ostatní
měsíce, aby tak co nejdříve učinili. Děkujeme.

