Informace o stravném

Zaměstnanci CMŠ Srdíčko

Stravné v CMŠ Srdíčko se platí vždy do 10.
dne daného měsíce, nejlépe trvalým příkazem
z účtu na účet č.: 107 – 127730369/ 0800 nebo
v hotovosti v kanceláři školní jídelny vždy ve
ČTVRTEK od 8 do 17 hodin
Pokud dítě nebude v určitý den v mateřské
škole, je nutné jej omluvit nejpozději tentýž den
do 8 hodin, a tím odhlásit stravu. Na pozdější
odhlášky nelze brát zřetel a strava bude dítěti
započítána.
Obědy prosím odhlašujte zasláním sms na
tel. č. 731 604 221 nebo zavoláním na tel. číslo
CMŠ Srdíčka 251 622 425
Pokud se stane, že dítě půjde po obědě a
rodiče na tuto skutečnost ráno do 8.30 hodin
upozorní, bude mu odečtena odpolední svačina
(tj. 6,- Kč).
Případné přeplatky převádíme do
dalších měsíců a vypořádáváme s ukončením
školního roku v kanceláři ŠJ.
O přesnou výši částky, kterou máte platit
v konkrétním měsíci, si můžete napsat na e-mail
vedoucí školní jídelny Kamile Kazimourové kamilakazimourova@seznam.cz, popř. zavolat
na tel.: 251 622 425

Ředitelka školy:
Mgr. et Mgr. Bc. Eva Kuchyňková
e-mail: cms.srdicko@seznam.cz
tel. 739 045 874

Cena celodenního stravného je 33,- Kč.
(přesnídávka 8 Kč, oběd 19 Kč svačina 6 Kč)
Cena celodenního stravného pro sedmiletého
strávníka je 36,- Kč. (přesnídávka 8,50 Kč
oběd 21,50 Kč, svačina 6 Kč)
V kanceláři lze zaplatit i měsíční úplatu za
vzdělání (900 Kč), a to vždy ve čtvrtek. Tuto
úplatu lze platit také bezhotovostně na účet č.
127730369/0800.

Učitelky:
Třída Žabky:
Iva Kroftová
Veronika Kamarytová
Třída Veverky:
Mgr. Iva Kovářová
Eva Houdková
Třída Motýlci:
Aneta Cvečková
Soňa Csoláková
Dita Stejskalová – asistentka pedagoga
Třída Berušky:
Bc. Žaneta Moravcová, DiS.
Ing. Kateřina Mlynarčíková
Třída Kuřátka
Bc. Tereza Jarošová
Ing. Zuzana Šimečková – asistentka pedagoga
O dobrou stravu dětí se starají
Kamila Kazimourová, Vlasta Kratochvílová a
Jiřina Jiroutová.
O čistotu ve školce se starají
Jana Nová a Helena Kařízková.
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/
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Vážení rodiče a přátelé školy,
během letošních prázdnin probíhala v budově
mateřské školy rekonstrukce všech sociálních
zařízení. Jsme velmi rádi, že vás i vaše děti
můžeme přivítat v krásném novém prostředí.
Jsme rádi, že Městská část Praha 13 nám ke
zlepšení školního prostředí pomohla. Děkuji
všem zaměstnancům, kteří se několik dnů
podíleli na velkém úklidu mateřské školy po
rekonstrukci. Děkuji rodičům, kteří nám přišli
pomoci. Velmi si této pomoci vážíme. Děkuji
také dobrovolnicím z firmy GlaxoSmithKline
s.r.o., které nám pomáhaly uklízet jeden celý
den. Dobrovolnictví bylo zprostředkováno díky
programu „Zapojím se“ www.zapojimse.cz .
Vítáme děti, které přišly do mateřské školy
poprvé a s nimi i jejich rodiče. Dětem, které
postoupily do předškolních tříd, přejeme, aby se
jim v nových třídách líbilo. Vítáme také nové
paní učitelky a asistentky a přejeme jim, aby se
jim u nás líbilo.
Na webových stránkách mateřské školy
naleznete v kalendáři již většinu akcí, které nás
čekají až do konce školního roku. Každý měsíc
vás budeme prostřednictvím tohoto zpravodaje
informovat o dění v CMŠ Srdíčko.
Přejeme vám vše dobré a těšíme se na
příjemnou spolupráci s vámi po celý nový
školní rok.
Za CMŠ Srdíčko
ředitelka školy
Eva Kuchyňková

Keramika
I v tomto školním roce máte možnost
přihlásit své dítě do „Keramiky“. Keramika
bude opět probíhat v pondělí a povede ji paní
učitelka Iva Kovářová
Keramika 1. skupina 13:00 – 14:15
2. skupina 14:30 – 15:45
3. skupina 15:50 – 16:55

Cena je 1250 Kč/pololetí. Přihlašovat se
můžete již nyní ve třídách. (Celkem 24 dětí.)
Keramika je určena pro děti od 4 let. Přednostně
budou přijímány děti z předškolních tříd.
Přihlášky přijímáme do 15. září. První hodina
keramiky bude 3. října 2016.

Provoz tříd
Berušky
Žabky
Motýlci
Veverky
Kuřátka

od 6.30 do 17.00
od 7.30 do 17.00
od 7.30 do 16.00
od 7.30 do 16.00
od 8.00 do 14.30

Ranní třída Berušek od 6.30 do 7.30 je pro
všechny děti CMŠ Srdíčko, které přicházejí
v tuto dobu.
Od 14.30 hodin přecházejí děti ze třídy Kuřátek
do třídy Veverek.
Od 16. hodin přecházejí děti ze třídy Veverek a
Kuřátek do třídy Žabek (v pátek již od 15.30
hodin)
Od 16. hodin přecházejí děti ze třídy Motýlků
do třídy Berušek. (v pátek již od 15.30 hodin)

V případě potřeby (nepřítomnost
některé
z učitelek, menší počet dětí či jiná mimořádná
událost) mohou být třídy spojeny nebo děti
zařazeny po nezbytně nutnou dobu do jiných tříd.

Bezpečnost ve školce a u školky
Do budovy mateřské školy vstupujte po
zazvonění na konkrétní třídu. Paní učitelka vám
otevře pomocí videotelefonu. Nevpouštějte do
budovy další osoby.
Příchody dětí do mateřské školy
Prosíme všechny rodiče, aby důsledně dbali na
včasný příchod do CMŠ. Přicházejte tak, abyste
do 8.30 hodin opouštěli budovu. V tuto dobu již
paní učitelky zahajují s dětmi dopolední program.
Nemohou vám již otevřít z důvodu práce s dětmi
v jiné místnosti než je domovní telefon. Pokud
se vám náhodou přece jen stane, že z nějakého
důvodu přijdete později, prosíme, nezvoňte na
třídu, ale na kancelář, případně ředitelnu.
Odchody dětí domů po 16. hodině
Pokud si odvádíte dítě po 16. hodině z koncové
třídy (tedy z Žabek nebo z Berušek) a vracíte se
se svým dítětem do kmenové šatny (tedy do
Veverek, Kuřátek nebo Motýlků) a následně
odcházíte vstupními dveřmi, prosíme, vždy
z důvodu bezpečnosti našich dětí zavřete tyto
dveře. Pro děti přicházejte nejpozději tak, abyste
v 17 hodin opouštěli areál mateřské školy.
Rodiče s dětmi na zahradě či ve třídách
V případě, že si vyzvedáváte dítě, prosíme vás,
abyste se nezdržovali dále s dětmi v prostorách
školy nebo zahrady. Naše mateřská škola má
v průběhu roku několik společných aktivit pro

rodiče s dětmi – využijte pro společný pobyt
s dítětem ve školce těchto dnů.
Příjezdy auty k mateřské škole
Vzhledem k tomu, že se nám dopravní situace u
školy zahušťuje, dbejte zvýšené opatrnosti a
buďte k sobě navzájem ohleduplní. Pokud
můžete, nechejte auto již na parkovišti o ulici
níže např. nad garážemi. Několik rodičů již toto
úspěšně praktikuje. Při parkování u školky
nechávejte volný průjezd k hlavnímu vchodu
kvůli zásobování. Nenechávejte svá auta stát na
chodníku.

Co nás čeká v září
1. 9. 2016

Zahájení školního roku

Možnost využití adaptačního režimu u nově
přijatých dětí. Informujte se u paní učitelek.
5. 9. 2016

Třídní schůzky od 17 hodin ve
třídě Motýlků

8. 9. 2016

Sokolník – dopolední program na
zahradě mateřské školy

18. 9. 2016

Mše svatá v kostele sv. Prokopa
v 9.30 k zahájení školního roku –
účast dobrovolná . Po mši sv.
se můžete těšit na koblihovou
párty.

26. 9. 2016

Už se zase hraje – divadlo LaLa
ve školce

28. 9. 2016

STÁTNÍ SVÁTEK - svátek
svatého Václava – CMŠ uzavřena

