Školní jídelna
Ve školní jídelně nás čekají dvě změny, a to již
avízovaný přechod na odhlašování stravy po
internetu nebo pomocí mobilní aplikace a zvýšení
ceny stravného o 4 Kč za den.
S neustálým zvyšováním cen potravin (máslo,
vece, pečivo…) jsme po přepočtení veškerých
nákladů na potraviny ve školní jídelně byli nuceni
zvýšit od 1. ledna 2018 cenu stravného.
CENA STRAVNÉHO:
Děti 3 – 6 let
Přesnídávka + oběd + svačina = 37 Kč/ den
Přesnídávka + oběd = 30 Kč/den
Děti 7 leté - všechny, které ve školním roce
2017/2018 dosáhnou 7 let
Přesnídávka + oběd + svačina = 40 Kč/ den
Přesnídávka + oběd = 33 Kč/den

Co bylo a co nás čeká v prosinci
4. 12. 2017

Loutkové divadlo Dokola

5. 12. 2017

Mikuláš ve všech třídách během
dopoledního programu

V týdnu od 18. 12. 2017 probíhaly v jednotlivých
třídách v rámci dopoledne vánoční besídky.
19. 12. 2017 Zdobení
vánočního
v katedrále – děti s doprovodem rodičů.

Od 8. ledna dojde ke spuštění odhlašování obědů
Vámi rodiči. Každý rodič si bude již zcela sám
zodpovídat za odhlášení stravy. V případě
neodhlášení stravy prostřednictvím aplikace nelze
peníze za stravu vrátit. Pokud se najde někdo, kdo
nedisponuje počítačem či chytrým mobilem a
nemá tudíž možnost dítěti takto stravu
odhlašovat, informujte prosím o této skutečnosti
ve třídě paní učitelky.

stromu

25. 12. 2017 – 1. 1. 2018
CMŠ Srdíčko uzavřena
2. 1. 2018

Při přechodu na nový stravovací systém došlo,
vzhledem k drobným technickým obtížím,
k malému zpoždění pro spuštění odhlašování
stravy přímo Vámi rodiči. Tyto obtíže odstraníme
během prvního týdne v lednu, kdy Vám zároveň
rozdáme přihlašovací údaje a pokyny ke stažení
aplikace do mobilu či přihlášení na internetu.
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11. 12. 2017 Medvídkova nemocnice ve třídách
Motýlků, Žabek a Berušek

Omezený provoz

Prosíme všechny, aby si zkontrolovali platby
za „školné“. Od 1. 9. 2017 došlo ke změně
školného na 1 100 Kč za měsíc, o které jste byli
informováni. Na tuto částku jste podepsali
smlouvu o platě za poskytování předškolního
vzdělávání.

21. prosince 2017
Vážení rodiče a přátelé školy,
děkujeme všem, kteří se jakkoliv zapojili do
příprav našeho již tradičního jarmarku. Výtěžek
letošního jarmarku dosáhl částky 46 150 Kč, za
což moc děkujeme.
Tento zpravodaj vzhledem k datu vydání
bude vyvěšen jen na webových stránkách
mateřské školy. Na změny ve školní jídelně
budete upozorněni znovu ještě prostřednictvím
tištěných lednových Zpráv ze Srdíčka.
Nezapomeňte prosím na uvádění variabilních
symbolů, které Vám byly přiděleny pro platby
školného i stravného. Pro oba účely je variabilní
symbol stejný. Odlišné jsou však čísla účtů, na
které jednotlivé platby zasíláte.

________________________________________
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

Za celý kolektiv CMŠ Srdíčko Vám přeji
radostné a pokojné prožívání posledních
adventních dnů a požehnané vánoční svátky.
S díky Eva Kuchyňková
ředitelka školy

Vánoční strom v katedrále

Tříkrálové žehnání školce

V úterý 19. 12. 2017 jsme se vypravili s dětmi
do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha,
abychom
ozdobili
jeden
z
připravených vánočních stromů.

Vánoční svátky budou děti prožívat ve svých
rodinách, ale po návratu z prázdnin nás bude
čekat tříkrálové požehnání školce, na které se už
nyní všichni moc těšíme.

Je pro nás velkou ctí, že jsme opět mohli strom
v katedrále ozdobit 120 ozdobami, jako je dětí
v naší MŠ. Pokud tedy budete mít v době vánoční
cestu do katedrály, nezapomeňte také najít „náš“
strom.

V úterý 9. ledna požehná v dopoledních hodinách
školce P. Jiří Zeman.

________________________________

Za odměnu bude čekat v jarních měsících děti
ze třídy Motýlků a předškoláky z Veverek
prohlídka Arcibiskupského paláce.

Přerušení provozu v CMŠ Srdíčko
Církevní mateřská škola Srdíčko bude uzavřena
od 25. 12. 2017 do 1. 1. 2018.
V úterý 2. 1. 2018 vzhledem k velkému množství
nahlášených nepřítomností dětí budou v provozu
jen dvě třídy – Žabky a Berušky.
Děti z jiných tříd přivádějte do třídy Berušek.

Radostné a požehnané vánoční svátky
a mnoho dobrého do nového roku 2018
Vám přejí
všichni malí i velcí
z CMŠ Srdíčko

Co je to e – Twinning
aneb spolupráce s Maltou
Počátkem září jsem měla možnost se zúčastnit
mezinárodní konference Erasmus+. Do této
kategorie výměnných pobytů spadají nejen VŠ,
ale je rozšířena i o MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, knihovny
a jiné.
Díky nové koncepci se již program netýká
pouze fyzických výměn osob, můžeme s
partnerskou školou komunikovat a vyměňovat si
své projekty on-line právě skrz e-Twinning.
Tento způsob je ideální pro věkovou kategorii
dětí, která jen stěží může vycestovat bez
zákonných zástupců.
Během pobytu na konferenci každý účastník
představil svůj projekt a nové partnery. Můj
projekt se týkal "Christmas greetings - Vánoční
pozdravy". Zaměřený na výrobu vánočních
pohlednic z recyklovaného materiálu. Konkrétní
partnerství jsem uzavřela s maltskou školou. V
měsíci říjnu rodiče nosili krabice a kartony do
třídy Motýlků. V listopadu si děti volily témata
(sněhulák nebo vánoční stromeček) a následně
vyráběly pohlednice a nadepisovaly jména
konkrétního dítěte z Malty. Po vyhotovení všech
pohlednic jsme vše začátkem prosince odeslali
poštou.
Cílem projektu se seznámit s jinými vánočními
zvyky a udělat radost druhé osobě 😊
Děkujeme za podporu paní ředitelce a také
rodičům 😊
Mgr. Irena Popelková

