Jarmark

Co nás čeká v listopadu

Jste srdečně zváni na již tradiční JARMARK,
který se uskuteční
v sobotu 2. 12. 2017 od 14.00 do 18.00 hodin.
v Komunitním centru sv. Prokopa

6. 11. 2017 Přihlašování na pomoc při
jarmarku a tvorbě adventních
věnců - archy vyvěšeny v šatnách
6. 11. 2017 Přihlašování dětí k fotografování
Vánočních portrétů – archy
vyvěšeny v šatnách
7. 11. 2017 Svatomartinská
dopoledne

Počítejte s uvedeným termínem a udělejte si čas na
vystoupení svých dětí a nepromeškejte možnost
příjemně strávit sobotní odpoledne.
Pozvěte i své přátele.
Můžete se těšit na naše jarmarečníky . V průběhu
celého odpoledne bude probíhat prodej dřevěných
výrobků, keramiku, vánočních a adventních
drobností, háčkovaných výrobky, šperků a knih. Pro
děti budou opět připraveny pestré a zajímavé
dílničky za drobný poplatek. Během odpoledne
můžete posedět v kavárničce a shlédnout vystoupení
dětí.
Na Jarmarku budou k dispozici adventní věnce,
které si můžete vzít jako protihodnotu finančního
daru (doporučeno 350 Kč) na podporu CMŠ
Srdíčko.
Výtěžek z celého Jarmarku (dílničky, kavárna,
„Srdíčkové“ propisky), včetně vybrané částky za
adventní věnce poputuje na účet CMŠ Srdíčko.
Děkujeme všem, kteří se jakkoliv zapojí a
prostřednictvím Jarmarku podpoří
naši mateřskou školu.

slavnost

–

10. 11. 2017 Divadlo ve školce - dopoledne
Nápad myšky Terezky aneb o zlé
koze - divadlo Kopecký
10. 11. 2017 Brigáda na zahradě – dobrovolníci
z ČSOB – pokud byste měli
příležitost a chuť, můžete se přidat

13. a 14. 11. 2017 Fotografování přihlášených
dětí Vánoční portréty
14. 11. 2017 Návštěva
předškoláků
v ZŠ
Mohylova (pouze předškoláci ze
třídy Motýlků a Veverek)
17. 11. 2017 Státní svátek CMŠ uzavřena
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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Milí rodiče a všichni příznivci CMŠ Srdíčko,
po dvouměsíční odmlce Vám znovu přinášíme
nové číslo Zpráv ze Srdíčka. Velmi se Vám za
tuto prodlevu omlouvám. Za celých sedm let
mého ředitelování v CMŠ Srdíčko se mi nestalo,
že bychom nevydali číslo zpravodaje. Jak se
říká: „Všechno je jednou poprvé.“ Doufám, ale
že pro letošní školní rok toto zpoždění bylo
naposledy . Je pravdou, že stále narůstá
administrativní agenda škol a nepřibývá dotací
na administrativní zaměstnance. U nás se to
projevilo třeba i ve spojení s inkluzí. V současné
době máme celkem šest asistentek pedagoga.
Pevně věřím, že jsou ku prospěchu dětem, které
máme ve školce začleněny, ale administrativní
zátěž s tím spojená, je velká. Dotýká se nás také
zacházení státu s církevním školstvím při
zvyšování platů učitelů. V současnosti se nás
listopadové zvýšení o 15% netýká a jen s nadějí
čekáme, že slib navýšení o rok později, které
dalo MŠMT církevním představitelům za
školství, dodrží. Ale abych nezačala zpravodaj
jen zprávami, které nevypadají zrovna radostně,
chtěla bych vás také informovat o probíhajícím
jednání mezi MČ Praha 13 a Arcibiskupstvím
pražským. Zatím jsme stále v jednání o odkupu
budovy naší mateřské školy s výhledem na
rozšíření o I. stupeň ZŠ. Tak si vzájemně držme
palce . Děkujeme za vaši podporu.
Za CMŠ Srdíčko
Eva Kuchyňková

Svatomartinská slavnost

Výroba adventních věnců

Školní jídelna

V úterý 7. listopadu 2017 zavítá opět na
naši zahradu sv. Martin. Od 10 hodin dopoledne
půjdeme s Martinem průvodem kolem mateřské
školy. Shlédneme krátkou scénku o tom, jak se
sv. Martin dokázal rozdělit s žebrákem a
následně se děti povozí na ponících.

V pátek 1. prosince 2017 bude po celý den
probíhat v prostorách mateřské školy tvorba
adventních věnců. Prosíme všechny, kdo
mohou, aby se zapojili.

Z důvodu lepšího poskytování našich služeb
a zjednodušení odhlašování obědů a evidence
plateb za obědy přecházíme na nový program
„Stravné pro mateřské školy“. Mnoho z vás má
na „jídelním účtu“ zbytečně velké přeplatky, a
mnoho z vás tuto skutečnost ani netuší. Naopak
u „školného“ se nám stává, že zjišťujeme často
nedoplatky u těch, kteří si nenastavili např.
trvalý příkaz a některý měsíc zapomenou
zaplatit.
Tuto
situaci
zcela
vyřešíme
automatickým párováním údajů z výpisu s údaji
v programu Stravné pomocí variabilních
symbolů, které dostanete. Do teď jsme všechno
řešili ručně, což při platbách 120 dětí na stravné
a školné každý měsíc nebylo zrovna ideální.
Nejen, že pomocí tohoto programu budeme
evidovat všechny strávníky, ale budeme také
jednoduše evidovat jejich platby za stravné i
školné. Sami si budete moci pod svým
uživatelským jménem a heslem odhlašovat
obědy prostřednictvím internetu, sms, atd. Vaší
výhodou bude informační servis pro strávníky,
kdy budete sami vidět svůj stav konta a měsíční
přehled. A také to, že než přejde vaše dítě do
základní školy, kde se tento způsob přihlašování
či odhlašování obědů využívá již zcela běžně,
budete tento způsob zcela ovládat .

Prosíme tatínky, kteří si mohou toto
dopoledne vyčlenit volný čas, aby nám přišli
pomoct s vysazováním dětí na poníky. Přece
jen je potřeba více silnějších rukou. Svou
účast nahlaste ve své třídě.
Krátce o životě svatého Martina

Od rána se budou tvořit kompletní věnce. Je
potřeba navazovat korpusy a dále zdobit. Pokud
by se mohlo zúčastnit 10 a více osob byli bychom
velmi rádi, protože se budeme moci rozdělit na
dvě skupiny. Jedna může navazovat a druhá
zdobit. Pak se mohou samozřejmě vystřídat.
Prosíme o nahlášení účastníků ve třídách,
abychom mohli zajistit vše potřebné, a taky pro
všechny zúčastněné připravit malé občerstvení.

Pocházel z území
dnešního Maďarska a
jako syn důstojníka
římské posádky začal
v Itálii vojenskou
kariéru. Jako voják se
dostal do Amiens v
Galii, kde se v době
svého katechumenátu
podělil
o
svůj
důstojnický plášť s
chudákem,
trpícím
nouzí.
http://deti.vira.cz/_d/Martin-sabl.gif

Po odchodu z armády žil jako poustevník,
stal se knězem a v Ligugé poblíž Poitiers založil
nejstarší klášter. Konal misie i zázraky. V r. 371
se stal biskupem města Tours a apoštolsky
působil v širokém okolí až do 80ti let.
Zdroj: http://catholica.cz/_id=4828

Vzhledem k tomu, že se jedná o věnce,
které budou „na prodej“, prosíme o účast při
tvoření věnců jen dospělých případně starších,
zručných dětí (II. st. ZŠ a výše).
Tvoření věnců bude probíhat v oddělení
Berušek. Děti z této třídy budou se svými
učitelkami přiřazeny k jiným třídám.

Bližší informace dostanete během měsíce
listopadu písemně ke každému dítěti.
Děkujeme vám za trpělivost, kterou jste
s námi měli během měsíců září a října.
S ukončením pracovního poměru vedoucí školní
jídelny na konci srpna bylo spojeno převzetí této
agendy, což nebylo zcela jednoduché. Doufáme,
že naše služby budou už jen a jen lepší .

