Oslava Dne rodin v CMŠ Srdíčko
V roce 1993 Valné shromáţdění OSN
rozhodlo, ţe počínaje rokem 1994 bude
kaţdoročně 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.

Vám maminkám a tatínkům společně s
dětmi děkujeme za to, ţe se snaţíte být
rodinami, které v lásce vychovávají své děti.
DEN RODIN oslavujeme v jednotlivých třídách
s rodiči a jejich dětmi
v úterý 15/5/2017
v oddělení Ţabiček od 15.30 hod.
v oddělení Kuřátek a Veverek od 16.00 hod.
a ve středu 16/5/2017
v oddělení Berušek od 15.30 hod.
v oddělení Motýlků od 16.30 hod.
Děti mají pro rodiče připraveno krátké
vystoupení, potom bude moţno společně posedět
při kávě a čaji.
Dobroty vítány .

Co bylo a co nás čeká v květnu
Státní svátek CMŠ uzavřena
Zápis do CMŠ Srdíčko
CMŠ přerušen provoz
Státní svátek CMŠ uzavřena
Zahájení přihlašování k letnímu
prázdninovému provozu
15. 5. 2018 Návštěva
předškoláků
v ZŠ
Mohylova
15. 5. 2018 Den rodin Ţabky od 15.30 hod. a
Kuřátka a Veverky od a od 16.00
hod.
16. 5. 2018 Den rodin Motýlci a Berušky
od 15.30 a od 16.30 hod.
17. 5. 2018 Fotografování tříd – společné
foto na zahradě
18. 5. 2018 Dobrovolníci ze Siemens s.r.o
údrţba zahrady
22. 5. 2018 Rodič není sluha – přednáška pro
rodiče od 16.30 hodin v oddělení
Motýlků
23. 5. 2018 Hrajeme si u vody – program pro
děti Lesy hl. m. Prahy – Motýlci,
Berušky a Ţabky
29. 5. 2018 O námořníkovi Čepičkovi –
divadlo Basta Fidli ve školce
30. 5. 2018 Hrajeme si u vody – program pro
děti Lesy hl. m. Prahy – Veverky,
Kuřátka
31. 5. 2018 Ukončení přihlašování k letnímu
prázdninovému provozu
________________________________________
Za jakékoliv finanční dary děkujeme, budou
pouţity na provoz CMŠ Srdíčko
č. ú. CMŠ Srdíčko je 127730369/0800
1. 5. 2018
3. 5. 2018
7. 5. 2018
8. 5. 2018
14. 5. 2018
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8. květen 2018
Váţení rodiče a přátelé školy,
od 25. května 2018 vstupuje v platnost, tzv.
GDPR, bliţší informace naleznete v tomto
zpravodaji a v dokumentech, které Vám
v průběhu května předají paní učitelky ve
třídách.
V květnu nás ještě čeká několik akcí, kterým
prosím věnujte pozornost v rubrice „Co nás
čeká v květnu“, popř. v kalendáři na webových
stránkách školy. Vaše děti i paní učitelky Vás
velmi rády uvidí na oslavách Dne rodin. Pro
rodiče máme opět připravenou přednášku
ohledně výchovy dětí tentokrát s psycholoţkou
Pavlou Kouckou na zajímavé téma.
Od 14. května 2018 Vám budou paní učitelky
ve třídách vydávat přihlášky k prázdninovému
provozu. Vyplněné je budeme vybírat do 31.
května 2018. Bliţší pokyny k prázdninovému
provozu jsou uvedeny v rubrice prázdninový
provoz. Ve čtvrtek 17. května proběhne během
dopoledne společné fotografování tříd. Cena
fotografie bude 45 Kč. Svůj zájem o společné
fotografování vašeho dítěte nahlaste prosím ve
třídě. 25. května se naše mateřská škola zapojí
do Noci kostelů i vy jste zváni k návštěvě
kostelů.
Za celý kolektiv CMŠ Srdíčko s přáním
krásných májových dnů
Eva Kuchyňková

Stanovení úplaty pro rok
2018/2019
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
praţským ze dne 17. 2. 2009 č. j. 0886/2009.
stanovuji
na období školního roku 2018/2019
od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019
výši měsíční úplaty za předškolní vzdělávání
na 1 100 Kč.
V měsících červenci a srpnu, kdy bude provoz
CMŠ omezen, bude výše úplaty poměrně sníţena.
Tato úplata se vztahuje na všechny děti bez
rozdílu věku přihlášené k předškolnímu
vzdělávání pro školní rok 2018/2019
V Praze, dne 7. 5. 2018
Mgr. Eva Kuchyňková
ředitelka CMŠ Srdíčko

Prázdninový provoz

Za kaţdý započatý týden je stanovena úplata
250 Kč + stravné. Nutno uhradit do konce června
na účet školy a školní jídelny. V případě, ţe se
provozu Vaše dítě nezúčastní, bude mu vráceno
stravné, které nevyčerpal. Úplata je nevratná.
Prázdninový provoz je primárně určen dětem,
jejichţ oba rodiče jsou zaměstnáni.
V provozu budou dvě třídy (tj. max. 56 dětí),
pokud bude velký počet zájemců o prázdninový
provoz, bude vyhověno pracujícím rodičům.

Informace o zpracování údajů
V příštích dnech budete dostávat k podpisu
„Informace o zpracování osobních údajů“ v
souladu s článkem 13 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
Spolu s tímto dokumentem, dostanete také
k vyplnění „Souhlas se zpracováním osobních
údajů“, vzhledem k tomu, ţe bychom rádi
zpracovávali vaše osobní údaje i údaje vašich dětí
i pro účely, které nám neukládá zákon. Např.
zasílání organizačních sdělení a aktualit školy,
zmínění svátků a narozenin v rámci třídy během
vzdělávacího
procesu,
pořizování
fotodokumentace apod. Bliţší informace budete
mít uvedené na samotném dokumentu.

CMŠ Srdíčko bude v době od 1. července do
12. srpna 2018 uzavřena.
Prázdninový provoz školy je od 13. do 24.
srpna 2018 v pracovních dnech v době od 7.00 do
16.30 hod. pro všechny přihlášené děti.

Prosíme,
pozornost.

oběma

dokumentům

věnujte

Přednáška pro rodiče
Srdečně zveme na přednášku
psycholoţky a terapeutky
Mgr. et Mgr. Pavly Koucké,

na téma

RODIČ NENÍ SLUHA
která se uskuteční

v úterý 22. května v 16.30 hodin.
v CMŠ Srdíčko v oddělení Motýlků
Vstupné dobrovolné.

Noc kostelů
25. května 2018 se koná v pátek jubilejní 10.
Noc kostelů. Jedná se o akci, která je určena
širší veřejnosti. V české republice se otevře
mnoho kostelů a modliteben po celé České
republice.
Bliţší
informace
naleznete
na
https://www.nockostelu.cz/.
I naše Komunitní centrum sv. Prokopa je
zapojeno do noci kostelů. Konkrétní program
naleznete zde:
https://www.nockostelu.cz/kostel/2021/
V Komunitním centru sv. Prokopa budeme
během noci kostelů prezentovat i naši CMŠ
Srdíčko formou informačního panelu a malou
výstavou dětských výtvarných prací na téma:
Sv. Prokop

