Vánoční strom v katedrále
V úterý 20. 12. 2016 půjdou děti, které mohou
doprovázet jejich rodinný příslušníci (rodiče,
prarodiče, případně ostatní příbuzní) Zdobit
vánoční strom. Je pro nás velkou ctí, že tímto
vánočním stromem bude právě jeden ze stromů
umístěných v katedrále sv. Víta, Václava a
Vojtěcha.

Co bylo a co nás čeká v prosinci
5. 12. 2016

Dřevěné divadlo – Jan Hrubec
Vánoční příběh aneb cesta do
Betléma

6. 12. 2016

Mikuláš ve všech třídách během
dopoledního programu

8. 12. 2016

Medvídkova nemocnice ve třídách
Veverek a Berušek

20. 12. 2016 Zdobení
vánočního
v katedrále – děti s doprovodem rodičů.
Někteří rodiče se nám již nahlásili, pokud
máte ještě někdo zájem jít se svým dítětem,
dejte nám nejpozději v pondělí 19. 12. vědět.
Vaše účast je vítána!
Před těmi, kteří se nebudou moci zúčastnit
samotné výzdoby stromu je velká výzva –
návštěva katedrály v čase doby vánoční. A
můžete si i s dětmi zasoutěžit. Poznáte náš strom
?

Bezhotovostní převod
Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že v
souvislosti se zavedením EET bude od
1. 1. 2017 škola přijímat veškeré platby pouze
bezhotovostním převodem.
Úplata za předškolní vzdělávání na účet a
případné dary škole na účet č. 127730369/0800.
Stravné na účet č. 107-127730369/0800.
Děkujeme za pochopení.

stromu

23. 12. 2016 – 1. 1. 2017
CMŠ Srdíčko uzavřena
V týdnu od 19. 12. 2016 budou v jednotlivých
třídách probíhat v rámci dopoledního programu
vánoční besídky
________________________________________
RADOSTNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY
a
POŽEHNANÝ NOVÝ ROK 2017
Vám přejí
všichni zaměstnanci CMŠ Srdíčko
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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16. prosince 2016

Vážení rodiče a přátelé školy,
jsem velmi ráda, že hned v úvodu našich
zpráv Vám mohu sdělit, že letošní výtěžek
Jarmarku opět překonal výtěžek loňský. Opět
jsme dosáhli absolutního rekordu. Na účet CMŠ
Srdíčko bylo vloženo 62 155 Kč, za což moc
děkujeme!
Děkujeme všem, kteří se na
přípravách
jarmarku
jakkoliv
podíleli.
Děkujeme i těm, kteří se Jarmarku zúčastnili a
přispěli k příjemné atmosféře sobotního
odpoledne. A děkujeme také všem, kteří
nákupem adventního věnce nebo jiným
příspěvkem pomohli dosáhnout této rekordní
částky.
Děkuji taky panu Marešovi za zapojení jeho
kolegů do dobrovolnictví a za jejich společnou
pomoc s úklidem školní zahrady.
Za celý kolektiv CMŠ Srdíčko Vám přeji
radostné a pokojné prožívání zbytku doby
adventní a požehnané vánoční svátky.
S díky Eva Kuchyňková
ředitelka školy

Personální změny

Srdíčko uprostřed paneláků

Během měsíce prosince došlo již k některým
personálním změnám. Další nás budou čekat
v první polovině nového roku 2017. Paní učitelka
Aneta Cvečková je v současné době v pracovní
neschopnosti a v té bude až do narození dítěte,
kdy přejde na mateřskou dovolenou. Místo ní
nastoupila v prosinci do třídy Motýlků paní
učitelka Tereza Gošová. Dále k 31. prosinci 2016
z osobních důvodů ukončuje pracovní poměr paní
učitelka ze třídy Berušek Kateřina Mlynarčíková,
místo ní nastoupila již nyní v prosinci paní
učitelka Jana Obrtlíková a bude od ledna
pokračovat ve třídě Berušek.

V první polovině prosinci jsme ukončili
realizaci projektu Srdíčko uprostřed paneláků,
který jsme realizovali na základě vyhlášené
výzvy z fondu PREKO. Dle uzavřené darovací
smlouvy s Pražskou energetikou, a.s. jsme
získali na podporu tohoto projektu 300 tis. Kč.
Celková výše projektu byla 408 562,00 Kč.

Tříkrálová sbírka
V letošním roce se opět zapojíme do
Tříkrálové sbírky tentokráte ve spolupráci s Farní
charitou Stodůlky.

V prvním týdnu v lednu bude tedy možné
odevzdat své příspěvky do zapečetěných kasiček,
které budou ve třídách Motýlků a Veverek. Stejně
tak i děti s paní učitelkami budou chodit
koledovat během dopoledne, pokud se bude chtít
připojit, je možné.

Přerušení provozu v CMŠ Srdíčko
Církevní mateřská škola Srdíčko bude uzavřena
od 23. 12. 2015 do 1. 1. 2016.

Za tuto částku jsme zrealizovali stavbu
ekoučebny – šestibokého altánu, veškeré
zahradní úpravy – okrasná část ve vstupu CMŠ
Srdíčko, bylinková zahrádka – modelovaný
vyvýšený záhon a květinová zahrada a dále
infotabule a další prvky k naučné stezce
STVOŘENÍ.
Děkujeme společnosti Pražská energetika,
a.s. za poskytnutý dar.
Infopanely budeme doplňovat informacemi
v jarních měsících
Na tento projekt navázal projekt s prostředků
RENOVABIS, kdy jsme vytvořili pracovní listy
pro děti na téma Stvoření a budeme jimi
doplňovat naučnou stezku.
Těšíme se na jarní měsíce, na rozkvetlou
zahradu a na využívání zahrady společně
s dětmi.

