Tříkrálové žehnání školce

Co nás čeká v lednu

V úterý 9. ledna 2018 nás navštíví P. Jiří Zeman,
aby školce požehnal. Těšíme se na tříkrálové
koledování a společnou modlitbu za školku.
Požehnání proběhne v průběhu dopoledního
programu za účasti všech dětí ve všech třídách.

1. 1. 2018

Nový rok – státní svátek
Zvýšení cen stravného

3. 1. 2018

Zapojení se do Tříkrálové sbírky
do 10. 1. 2018

Tříkrálová sbírka

4. 1. 2018

Dřevěné divadlo - Vánoce aneb
cesta do Betléma v tříkrálovém
pojetí

8. 1. 2018

Zahájeno
odhlašování
prostřednictvím aplikace

9. 1. 2018

Tříkrálové žehnání školce
dopoledne – P. Jiří Zeman

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

Od 3. ledna do 9. ledna 2018 bude tedy možné
odevzdat své příspěvky do zapečetěných kasiček,
které budou průběžně umísťovány ve všech
třídách. Stejně tak i děti s paní učitelkami budou
chodit koledovat během dopoledne, pokud se
bude chtít připojit, je to možné a vítané !

Vyšetření očí – Prima Vizus
Ve třídách budete dotázáni, zda chcete využít
očního vyšetření vašich dětí přímo ve školce –
jako v minulých letech prostřednictvím Prima
Vizus. V průběhu ledna budou rozdávány letáčky.

obědů
–

15. 1. 2018

Zjišťování zájmu o preventivní
vyšetření zraku předškolních dětí –
„Koukají na nás správně?“

22. 1. 2018

Vydávání potvrzení o výši
vynaložených nákladů za rok 2017

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.
________________________________________
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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2. ledna 2018
Během vánočních prázdnin jsme se přehoupli
do nového roku 2018. Doufám, že jste do něj
všichni vykročili s optimismem. Přeji vám
všem mnoho dobrého v novém roce a těším se
na společné setkávání v rámci školních akcí,
kterých nás ještě do konce školního roku čeká
docela dost. Od září 2017 realizujeme projekt
Zvyšování kvality předškolního vzdělávání v
CMŠ Srdíčko. V rámci tohoto projektu nejsou
školeny jen paní učitelky, ale budeme realizovat
i několik besed pro rodiče. Dvě z nich již mají
termín, proto si je zapište do svých diářů, pokud
se budete chtít zúčastnit. První přednáška na
téma: „Školní zralost – co vše by měl zvládnout
předškolák před nástupem do školy“ se
uskuteční 6. března 2018 druhá na téma Dovolit
či zakázat – o správném stanovení hranic ve
výchově se uskuteční 17. dubna 2018. Přednášet
bude Mgr. Hana Imlaufová – speciální
pedagožka. Třetí přednášku plánujeme na konec
května – téma je zatím v přípravě.
Vzhledem k tomu, že jste prosincový
zpravodaj z 21. 12. 2017 nedostali přímo do
ruky, upozorňuji vás na možnost si jej přečíst na
našich webových stránkách, kde si jej můžete
otevřít nebo stáhnout k přečtení. Připomínám
taky změny ve školní jídelně, včetně zvýšení
stravného. Blíže o změnách dále v tomto
zpravodaji.
Eva Kuchyňková
ředitelka školy

Školní jídelna - změny

Odhlašování obědů

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.

Odhlásit obědy nebo odpolední svačinu
můžete svému dítěti prostřednictvím webové
stránky www.strava.cz nejpozději v konkrétní den
do 8.00 hod.
V případě, že stravu dítěti odhlásíte, můžete ji
opět nejpozději do osmé hodiny ranní
konkrétního dne přihlásit zpět.
Nejprve zvolíte jídelnu. Do okýnka Výběr
jídelny zadáte 10528, poté zadáte uživatele.
Uživatelské jméno je ve tvaru prijmenijmeno
Vašeho dítěte a heslo. Heslem pro první
přihlášení je variabilní symbol konkrétního
dítěte.

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
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. V dalším sloupci
Zpráv ze Srdíčka si přečtěte prosím pokyny
k odhlašování obědů, ke stažení aplikace do
mobilu či přihlášení na internetu.
Od 8. ledna 2018 dojde ke spuštění odhlašování
obědů 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.

učitelek. Dále variabilní symbol vždy najdete po
přihlášení v záložce Informace.

Používání variabilních symbolů
Při platbách školného i stravného je nutné
používat přidělené variabilní symboly u
každého dítěte. Platby se nám podle těchto
variabilních symbolů samy přiřazují do
systému. Variabilní symboly pro stravné a
školné jsou pro každé jednotlivé dítě stejné.
Prosíme tedy všechny, aby si
zkontrolovali nastavení trvalých příkazů,
zda mají správně uveden variabilní
symbol. A všechny, co zadávají platby
jednorázově, aby i u těchto plateb na
variabilní symboly nezapomínali.

Daňová sleva za pobyt dítěte
v mateřské škole
Po přihlášení zůstanete v záložce Jídelna, dále
se pro pokračování si zvolíte jednu z možností
v horní liště. V záložce Jídelna ihned uvidíte stav
vašeho konta celkem. Po rozkliknutí se vám
zobrazí tabulka, kde uvidíte stav stravného a
školného zvlášť.
V záložce Objednávky uvidíte celý jídelníček
na následující dny.
Doporučujeme v záložce Nastavení si heslo
ihned změnit. V případě ztráty hesla máte
možnost na www.strava.cz kliknout vlevo dole na
ztrátu hesla.
Pro odhlašování stravy si můžete stáhnout také
do svých mobilních telefonů aplikaci Strava5.cz
Pokud jste variabilní symbol pro prvotní
přihlášení ztratili, zjistěte si ve své třídě u paní

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.

