Oslava Dne rodin v CMŠ Srdíčko
V roce 1993 Valné shromáždění OSN
rozhodlo, že počínaje rokem 1994 bude
každoročně 15. květen vyhrazen Mezinárodnímu
dni rodin (Rezoluce 47/237 z 20. září 1993).
Stejně jako v loňském roce se připojujeme i
v naší mateřské škole k oslavě tohoto dne.

Co bylo a co nás čeká v květnu
1. 5. 2017

Státní svátek CMŠ uzavřena

4. 5. 2017

Zápis do CMŠ Srdíčko

8. 5. 2017

Státní svátek CMŠ uzavřena

12. 5. 2017

Dobrovolníci ze Siemens s.r.o
údržba zahrady

15. 5. 2016

Zahájení přihlašování k letnímu
prázdninovému provozu

15. 5. 2017

Den rodin Veverky, Žabky a
Kuřátka od 15.30 do 17. Hodin

16. 5. 2017

Den rodin Motýlci a Berušky
od 15.30 do 17. hodin

19. 5. 2017

Dobrovolníci z www.zapojimse.cz

DEN RODIN oslavujeme v jednotlivých třídách
s rodiči a jejich dětmi

23. 5. 2017

Fotografování tříd – společné foto
na zahradě

v pondělí 15/5/2017
v oddělení Kuřátek od 15.00 hod.
v oddělení Žabiček od 15.30 hod.
v oddělení Veverek od 16.15 hod.

30. 5. 2017

Divadlo ve školce – Ptačí cirkus,
divadlo LaLa

31. 5. 2017

Ukončení přihlašování k letnímu
prázdninovému provozu

Vám maminkám a tatínkům společně s
dětmi děkujeme za to, že se snažíte být
rodinami, které v lásce vychovávají své děti.

a v úterý 16/5/2017
v oddělení Berušek od 15.30 hod.
v oddělení Motýlků od 16.15 hod.
Děti mají pro rodiče připraveno krátké
vystoupení, potom bude možno společně posedět
při kávě a čaji.
Dobroty vítány .

________________________________________
Za jakékoliv finanční dary děkujeme, budou
použity na provoz CMŠ Srdíčko
č. ú. CMŠ Srdíčko je 127730369/0800
Církevní mateřská škola Srdíčko
cms.srdicko@seznam.cz
www.cms-srdicko.cz
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10. květen 2017
Vážení rodiče a přátelé školy,
pomalu a jistě se nám blíží konec
školního roku a s ním i pár důležitých
upozornění. Od 15. května 2017 Vám budou
pedagogové ve třídách vydávat přihlášky
k prázdninovému provozu. Vyplněné je budeme
vybírat do 31. května 2017. Bližší pokyny
k prázdninovému provozu jsou uvedeny
v rubrice prázdninový provoz. Do konce
školního roku nás ještě čekají dvě větší akce.
První z nich je Den rodin, který bude probíhat
v rámci jednotlivých tříd dle uvedeného rozpisu.
Zde je na místě se omluvit těm, kteří si
zaznamenali data akcí z kalendáře na webu.
Vzhledem ke změně pedagogů během roku jsme
také museli přehodnotit naše časové možnosti a
naplánovat třídní besídky ke Dni rodin do dvou
dnů. Proto došlo ke změně termínu, za což se
omlouváme. Plánovali jsme s ohledem na
přítomnost sourozenců v různých třídách, abyste
ve většině případů mohli stihnout vystoupení
svých dětí, které mohou být v odlišných
odděleních a nezatížit Vás příliš časově.
Doufám, že se nám to podařilo. Druhou akcí je
již tradiční Zahradní slavnost aneb rozloučení
s předškoláky, která proběhne v úterý 13. 6.
2017. Letos nám odchází mnoho předškoláků,
tak prosíme zvláště jejich rodiče, (ale i Vás
ostatní) aby si pro tuto slavnost rezervovali svůj
odpolední čas již od 15.30 hod.
Za CMŠ Srdíčko Eva Kuchyňková

Stanovení úplaty pro rok
2017/2018
Jako ředitelka Církevní mateřské školy
Srdíčko se sídlem ul. Podpěrova 1879/2 v Praze 5
v souladu s ustanovením § 123 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb., školského zákona ve znění
pozdějších předpisů a na základě Pokynu
k zajištění úplaty za předškolní vzdělávání
v mateřských školách zřízených Arcibiskupstvím
pražským ze dne 17. 2. 2009 č. j. 0886/2009.
stanovuji
na období školního roku 2017/2018
od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018
výši měsíční úplaty za předškolní vzdělávání
na 1 100 Kč.
V měsících červenci a srpnu, kdy bude provoz
CMŠ omezen, bude výše úplaty poměrně snížena.
Tato úplata se vztahuje na všechny děti bez
rozdílu věku přihlášené k předškolnímu
vzdělávání pro školní rok 2017/2018
V Praze, dne 2. 5. 2017
Mgr. Eva Kuchyňková
ředitelka CMŠ Srdíčko
Komentář ke stanovení úplaty na rok 2017/2018:
Abychom došli ke zjednodušení systému výběru
různých příspěvku fond hygienických potřeb,
fond kulturních potřeb, výtvarný fond…
přistoupili jsme ke zvýšení úplaty s tím, že již
nebudeme vybírat žádné další příspěvky. Tedy
během následujícího roku odpadne výběr peněz
do různých fondů, který byl během školního roku
2016/2017 v celkové výši 1600 Kč/rok (2x 600

Kč a 1x 400 Kč). Tyto příspěvky plně souvisely
s poskytovaným vzděláváním. Zahrnutím do
„školkovného“ Vám umožníme všechny výdaje
za umístění svého dítěte v MŠ odečíst si z daní.
(viz. § 35bb Zákon č. 586/1992 Sb. zákona o
daních z příjmů)
Ke zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání jsme
přistoupili po dohodě se zřizovatelem a po
schválení Radou ŠPO.

Prázdninový provoz
CMŠ Srdíčko bude v době od 1. července do 13.
srpna 2017 uzavřena.
Prázdninový provoz školy je od 14. do 25. srpna
2017 v pracovních dnech v době od 7.00 do 16.30
hod. pro všechny přihlášené děti.

Ukončení docházky k 31. 8. 2017
Prosíme všechny rodiče, kteří se rozhodli pro
ukončení docházky v naší CMŠ, aby nám tuto
skutečnost
písemně
oznámili,
nejlépe
prostřednictvím e-mailu:
cms.srdicko@seznam.cz
Vhledem k tomu, že jsme povinni hlásit
spádovým mateřským školám plnění povinného
předškolního vzdělávání u dětí, kterých se to
týká, prosím zvláště jejich rodiče o vyplnění a
odevzdání dotazníku k plnění povinného
předškolního vzdělávání, který jste měli dostat
ve svých třídách. Těm, kteří již odevzdali, moc
děkujeme.

Fotografování tříd
V úterý 23. 5. 2017 proběhne v dopoledních
hodinách fotografování společné fotografie
každé třídy (všechny děti s paní učitelkou).

Za každý započatý týden je stanovena úplata
250 Kč + stravné. Nutno uhradit do konce června
na účet školy a školní jídelny. V případě, že se
provozu Vaše dítě nezúčastní, bude mu vráceno
stravné, které nevyčerpal. Úplata je nevratná.
Prázdninový provoz je primárně určen dětem,
jejichž oba rodiče jsou zaměstnáni.

Nezapomeňte své děti hezky obléci. V případě
příznivého počasí se budeme fotografovat na
školní zahradě, odkud jsou fotografie mnohem
hezčí než ve vnitřních prostorách. Tedy mohou
mít i hezké botičky.

V provozu budou dvě třídy (tj. max. 56 dětí),
pokud bude velký počet zájemců o prázdninový
provoz, bude vyhověno pracujícím rodičům.
Od 15. května 2017 budeme vydávat
přihlášky k prázdninovému provozu, ukončení
jejich výběru bude 31. května 2017. Proto
prosím neotálejte s přihlášením svého dítěte.

Počítáme s jednou fotografií pro každé dítě,
cenu ještě upřesníme. Pokud fotografii nebudete
chtít nebo jich budete chtít naopak více, stačí
jen nahlásit u své paní učitelky.

