Adventní věnce - recyklace
Informace pro všechny, kteří si zakoupili
adventní věnec:
Odstrojené (korpusy, případně ozdoby, bodce
…) nebo i neodstrojené adventní věnce je možné
přinést do CMŠ Srdíčko. My je dál zpracujeme a
především korpusy využijeme při tvorbě věnců
v listopadu 2017.

Potvrzení o daru
Informace pro všechny, kdo věnovali CMŠ
Srdíčko finanční dar přes účet a potřebují
potvrzení o daru za rok 2016 - svůj požadavek
nahlaste paní Kamile Kazimourové, včetně údajů,
na koho bude dar uveden.
tel.:
251 622 425
e-mail: kamilakazimourova@seznam.cz

Daňová sleva za pobyt dítěte
v mateřské škole
Sleva 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.
Vynaložené náklady na mateřskou školu bude pro
daňové účely nutné doložit. 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. Potvrzení budeme vydávat na každé
dítě proti podpisu rodiče na konci ledna.

Co nás čeká v lednu
2. 1. 2017

Zahájen provoz po prázdninách

4. 1. 2017

Zahájení tříkrálové sbírky

10. 1. 2017

12. 1. 2017

18. 1. 2017

Tříkrálové žehnání mateřské škole
křída, kadidlo, voda
dopoledne
Káva od srdce
Přednáška o školní zralosti a
vstupu dítěte do školy
Mgr. Hana Imlaufová
od 16 hod. třída Veverek
Tři kouzelné pohádky – divadlo
Glans v CMŠ – dopoledne

Když les usíná – Lesy hl. m. Prahy
Motýlci, Žabky, Berušky
________________________________________
A ještě malé přání od rodičů Natálky, pro
kterou sbíráme víčka:
25. 1. 2017

Krásné vánoční svátky a šťastný Nový rok 2017
Vám všem i andílkům přeje rodina Dundrova ....
Děkujeme, že jste s námi a pomáháte Natálce se
sběrem víček. Díky Vám si Natálka může dovolit
zafinancovat alternativní léčbu a dát do kupy
korunky na kompenzační pomůcky a zdravotní
materiál, který je zapotřebí v jejím nelehkém boji
s její nemocí. Jste úžasní a my jako její rodiče si
Vás nesmírně vážíme.
________________________________________
Církevní mateřská škola Srdíčko
cms.srdicko@seznam.cz
www.cms-srdicko.cz

5
3. leden 2017
Vážení rodiče a přátelé školy,
přeji Vám všem vše nejlepší v novém roce
2017, hodně zdraví, štěstí a Božího požehnání.
V letošním roce nás čeká několik zásadních
změn, které nám přinesly zákonné úpravy. Od 1.
září 2017 je to povinné předškolní vzdělávání.
Toto vzdělávání plní dítě od počátku školního
roku, který následuje po dni, kdy dosáhne
pátého roku věku až do zahájení povinné školní
docházky. Realizuje se formou pravidelné denní
docházky, a to v rozsahu nepřetržitých 4 hodin
ve dnech, v nichž je dána povinnost
předškolního vzdělávání. S tím rodičům vzniká
nová povinnost, řádně omlouvat dítě. Pro tyto
účely bude mít každé dítě s povinnou
docházkou zaveden omluvný list. A škole
vzniká povinnost plnění povinné docházky
dítěte oznámit spádové škole. Bližší informace
jsou upraveny v novém Školním řádu, který je
v platnosti od 1. 1. 2017. Další změnou jsou
nové termíny zápisu do základních i mateřských
škol, jejichž rozmezí také stanovuje zákon.
Zápisy do prvních tříd proběhnou v dubnu, do
mateřských škol v květnu.
Dále nás čekají ještě některé personální
změny, kterým se budu věnovat dále v tomto
zpravodaji.
Děkuji Vám za dosavadní spolupráci a těším
se na další v tomto novém roce.
ředitelka školy Eva Kuchyňková

Tříkrálové žehnání
V úterý 10. 1. 2017 v dopoledních hodinách
přijde do naší mateřské školy P. Jiří Zeman, aby
požehnal naší mateřské škole - označil ji
požehnanou křídou, provoněl kadidlem a vykropil
svěcenou vodou.

Tříkrálová sbírka
V letošním roce se opět zapojíme do Tříkrálové
sbírky. Tentokráte v rámci Farní charity
Stodůlky. V CMŠ Srdíčko budou od 4. 1. 2017
k dispozici dvě kasičky. Jedna ve třídě Veverek a
druhá ve třídě Motýlků. I Vy můžete přispět.
Některé dny se vypravíme i s dětmi koledovat a
přát lidem všechno nejlepší do nového roku. 2/3
vybraných prostředků se vrací do oblasti, kde
sbírka probíhá, tedy na Prahu 13 a bude s nimi
hospodařit Farní charita Stodůlky. Zbylá 1/3
prostředků půjde na projekty Arcidiecézní charity
Praha – nový výtah pro Centrum pro tělesně
postižené Fatima, na pomoc rodinám s dětmi
v tísni, na založení charitního komunitního centra
v Kolíně, a na podporu České nemocnice
v Ugandě.

Káva od srdce
Církevní mateřská škola Srdíčko
zve rodiče i přátele školy v rámci cyklu
Káva od srdce

NA PŘEDNÁŠKU,
které se bude konat 12. ledna 2017 od 16.00 hod.
v oddělení Veverek
Téma:
Školní zralost

Přednáší: Mgr. Hana Imlaufová
speciální pedagog
Využijte příležitost vyslechnout zajímavé
informace o vstupu dítěte do školy
a o jeho připravenosti na školu, bude možnost
diskuse i výměny zkušeností.
Přezůvky s sebou. Občerstvení zajištěno.
Otevřeno veřejnosti.

Vyšetření očí – Prima Vizus
Farní charita Stodůlky nám v loňském roce
pomohla finančně podpořit tlumočení pro
neslyšící rodiče dvou dětí v naší mateřské škole.

Ve třídách budete dotázáni, zda chcete využít
očního vyšetření vašich dětí přímo ve školce –
jako v minulých letech prostřednictvím Prima
Vizus. V současné chvíli jsou rozdávány letáčky.

Personální změny - přehledně
Berušky
K 31. prosinci 2016 ukončila pracovní poměr
paní učitelka Kateřina Mlynarčíková. Od 2.
ledna 2017 je ve třídě Berušek nová paní
učitelka Jana Obrtlíková. K 28. únoru 2017
ukončí pracovní poměr paní učitelka Žaneta
Moravcová. V současné době intenzivně
hledáme paní učitelku, která by ji vystřídala.
Žabky
Paní učitelky Iva Kroftová a Veronika
Kamarytová nadále zůstávají ve své třídě 
Motýlci
Paní učitelka Aneta Cvečková čeká miminko a
plynule přejde s pracovní neschopnosti na
mateřskou dovolenou. Místo ní nastoupila do
třídy Motýlku 14. 11. 2016 paní učitelka Tereza
Gošová, která bude ve třídě dále s paní
učitelkou Soňou Csolákovou. Úterky bude
v této třídě vypomáhat paní učitelka Ludmila
Filipiová, pokud jí to okolnosti dovolí.
Veverky
Ve třídě Veverek zatím zůstávají obě paní
učitelky. V posledních měsících školního roku
se ovšem na nějaký čas rozloučíme s paní
učitelkou Evou Houdkovou, která taktéž
nastoupí na mateřskou dovolenou.
Kuřátka
Paní učitelka Tereza Jarošová je od 2. ledna
v pracovní neschopnosti minimálně do 18. 1.,
zda se ještě vrátí do třídy nebo zda plynule
přejde z pracovní neschopnosti na mateřskou
dovolenou, zatím není ještě zcela jasné.

