Den stvoření aneb oslava svátku
sv. Františka
Ve čtvrtek 6. října jsme spolu v odpoledních
hodinách mohli prožít Den stvoření a oslavit
svátek sv. Františka.
Vzhledem k tomu, že nám počasí moc
nepřálo, byl program připraven uvnitř budovy
školy.
Po krátkém zahájení se mohly děti spolu
s rodiči pustit do plnění drobných úkolů.
Průběžně se všichni mohli také občerstvovat ve
třídě Berušek, kde se sešlo plno dobrot z vašich
kuchyní.
Dobrá nálada všech zúčastněných nechyběla,
děti v rámci jedné s dílen vytvářely obrázky se
vzkazem či přáním, které brzy uvidíte v naší
Galerii na plotě .
Za splněné úkoly si děti odnesly malou
odměnu.

Co nás čeká v říjnu
6. 10. 2016 Den Stvoření aneb oslava svátku
sv. Františka od 15.30 hodin

7. října 2016

11. 10. 2016 Návštěva
předškoláků
v ZŠ
Mohylova – Veverky a Motýlci
18. 10. 2016 Helppes - Ukázka výcviku a
dovedností
psích
pomocníků
v dopoledních hodinách
22. 10. 2016 Brigáda na zahradě CMŠ Srdíčko
s opékáním špekáčků
24. 10. 2016 Zahájení přihlašování na pomoc na
již tradičním Jarmarku, který se
uskuteční 26. listopadu 2016.
Seznamy budou k dispozici na
třídách.
28. 10. 2016 Státní svátek – CMŠ uzavřena

S naším kaplanem Jiřím Zemanem jsme
pak společně prožili krátkou bohoslužbu slova,
při které jsme si zopakovali něco i o životě sv.
Františka.
Děkujeme za vaši účast .
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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/

Vážení rodiče a přátelé školy,
jistě se si všimli, že během měsíce září nám
na pozemku ve vstupní části vyrostlo větší
množství křovin, kytek a trav. To proto, že
pokračujeme v další etapě realizace projektu
„Srdíčko uprostřed paneláků“. Chceme dětem,
ale i vám i nám zlepšit životní prostředí. V první
etapě projektu byl vybudován altán, druhá etapa
zahrnuje vstupní okrasnou zahradu, květinový
záhon a bylinkový záhon v podobě spirály.
Vstupní okrasná zahrada je již zrealizována. Na
brigádě nás čeká realizace květinového záhonu a
bylinkové spirály a samozřejmě další potřebné
práce. Těšíme se proto velmi na vaši účast.
V poslední etapě tohoto projektu bude na
zahradě rozmístěno sedm tabulí spojených
s popisem stvoření. Projekt ukončíme ještě
v tomto kalendářním roce.
Upozorňuji také všechny rodiče a zvláště ty
kteří mají u nás dítě poprvé, na naši největší
akci Jarmark, která se již mílovými kroky blíží.
Určitě si již nyní rezervujte čas na odpolední
hodiny v sobotu 26. listopadu 2016, kdy bude
jarmark v Komunitním centru svatého Prokopa
probíhat. Taky budeme potřebovat k jeho
zdárnému průběhu i zapojení vás. Bližší
informace najdete v tomto zpravodaji.
Za CMŠ Srdíčko
ředitelka školy

Eva Kuchyňková

Brigáda na zahradě

Daňová sleva za pobyt dítěte v MŠ

Příprava Jarmarku

V sobotu 22. října 2016 se od 9 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, úklid sklepa, tvorba bylinkového a
květinového záhonu možná i přeskládání chodníčku
atd.
A po dobře vykonané práci se můžete těšit na již
tradiční opékání špekáčků. Špekáčky a vše k nim
budou zajištěny.

Sleva podle § 35bb odst. 1-5 zákona o daních z příjmů
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 do
výše minimální mzdy stanovené pro konkrétní
kalendářní rok za každé dítě.

Pomalu a jistě se blíží také termín naší
největší akce, a tou je Jarmark. Protože přípravy
na jarmark zaberou vždy spoustu času, je dobré
začít již nyní. Proto přicházíme s prvními
prosbami o pomoc.

Těšíme se na Vaši hojnou účast.

Plastová víčka pro Natálku
Sbíráme plastová víčka pro Natálku. Letáček
s informacemi naleznete na webových stránkách
školy v záložce nástěnka.
Plastová víčka můžete odevzdávat ve třídách,
než připravíme nové nádoby do šaten
jednotlivých oddělení.
Prostřednictvím této akce, můžeme vést děti
také k pomoci druhým.

Volná pracovní pozice
Hledáme vhodného uchazeče/čku na pozici
asistenta pedagoga k dítěti. Úvazek 1,0. Jedná
se o trvalý dohled a monitorování aktuálního
glykemického stavu dítěte a případné okamžité
uplatnění režimového dietního opatření.
Požadované vzdělání:
středoškolské + dokončený kurz asistenta
pedagoga vítán, popř. pedagogické vzdělání

Jde o formu „slevy“ na dani, vypočítaná částka se
odečítá přímo od výsledné daně vypočtené v
daňovém přiznání, ne ze základu daně. Využít ji
může jen jeden z rodičů a je na nich, aby se
dohodli, kdo ji využije. Sleva se uplatní v
daňovém přiznání jednou v roce, proto potvrzení
o úhradě úplaty lze rodičům vydat jen jednou za
rok na začátku nového kalendářního roku.
Vynaložené náklady na mateřskou školu bude pro
daňové účely nutné doložit. Výši těchto výdajů
rodičům potvrzují mateřské školy. 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, členských
poplatků ve sdružení rodičů, na dopravu a jiných
výdajů.
Potvrzovat budeme vynaložené náklady
v konkrétním zdaňovacím období, tedy za rok
2016. Proto prosíme, abyste „školkovné“
uhradili včas v daném roce. Úplatu v roce 2017
uhradťe nejdříve v lednu.
Potvrzení budeme vydávat na každé dítě proti
podpisu rodiče v druhé polovině ledna.

Kdo by mohl nasušit (nejlépe v sušičce) na
kolečka nakrájené pomeranče, jablka, případně
citrony, může začít. Takto sušené ovoce
využijeme ke zdobení věnců.
Dále zjišťujeme možnost zajištění větví z 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.
Pokud byste také věděli o někom, kdo by
mohl mít zajímavou nabídku v rámci
jarmarečního prodeje, dejte taktéž vědět.
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.

