Zahradní slavnost aneb rozloučení
s předškoláky
Srdečně zveme všechny děti i jejich rodiče
na ZAHRADNÍ SLAVNOST,
která se uskuteční v úterý 13. 6. 2017
od 15.30 do 18. hodin.

CO NÁS ČEKÁ?
Dílničky pro děti
Pasování na školáky a předání portfólií
Požehnání školákům – P. Jiří Zeman - Skřítek
Občerstvení
Popovídání se známými i neznámými
Zahradní slavnost je určena všem dětem
z CMŠ Srdíčko pod dohledem jejich rodičů. Proto
je v tento den od 15.30 hodin omezen provoz
mateřské školy. Děti, které si rodiče nevyzvednou
do zahájení slavnosti, zůstanou ve třídě Žabiček,
kde si je rodiče mohou průběžně vyzvedávat.
Nezapomeňte si všichni přinést dobrou náladu!
DOBROTY VÍTÁNY!
Při slavnosti se rozloučíme s dětmi, které
odcházejí do školy. Děti, které přestupují do
svých spádových mateřských škol, dostanou
portfolia poslední den jejich docházky do CMŠ
Srdíčko ve třídách.

Co bylo a co nás čeká v červnu
1. 6. 2017

Den dětí – oslava Dne dětí v rámci
dopoledního programu

8. 6. 2017

Včelí království
Lesy hl. města Praha
Motýlci
8.00 – 9.00 hod.
Žabky
9.00 – 10.00 hod.
Berušky
10.00 – 11.00 hod.

13. 6. 2017

Zahradní slavnost aneb rozloučení
s předškoláky od 15.30 hodin

15. 6. 2017

Včelí království
Lesy hl. města Praha
Veverky
9.00 – 10.00 hod.
Kuřátka
10.00 – 11.00 hod.

28. 6. 2017

Do lesa za stromy výlet do Malé
Chuchle – Lesy hl. města Praha
Motýlci

29. 6. 2017

Do lesa za stromy výlet do Malé
Chuchle – Lesy hl. města Praha
Veverky

30. 6. 2017

Poslední den školního roku .

________________________________________
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

10

7. června 2017
Vážení rodiče a přátelé školy,
zahajujeme poslední měsíc běžného provozu
Církevní mateřské školy Srdíčko v tomto
školním roce. Během měsíce července je provoz
mateřské školy zcela přerušen a ve dvou
týdnech v srpnu poběží CMŠ Srdíčko
v prázdninovém režimu pro přihlášené děti.
Přihlásilo se 35 dětí.
Na závěr školního roku bych Vám všem
chtěla poděkovat za úžasnou spolupráci, za
trpělivost se změnami paní učitelek uprostřed
školního roku. Dvě z nich se již s radostí starají
o svoje miminka. Paní učitelka Aneta z Motýlků
má chlapečka Mattea a paní učitelka Eva
z Veverek má chlapečka Michala. Moc jim
gratulujeme! A těšíme se ještě na miminko paní
učitelky Terezky z Kuřátek. Děkuji také za
pomoc při brigádách, za poskytnuté dary, ale i
za modlitby, při kterých na nás mnozí
pamatujete.
Momentálně připravujeme rozřazení dětí do
tříd pro příští rok, o kterém bychom vás chtěli
do konce června informovat. Pedagogický
personál pro příští školní rok je již zajištěn.
Bohu díky!
Přejeme Vám krásné prožití letních
dovolených a těšíme se s mnohými na
shledanou v novém školním roce. Za celý
personál Církevní mateřské školy Srdíčko
Eva Kuchyňková

Informace
pro rodiče dětí, které ukončují
docházku v CMŠ Srdíčko
Informace za třídy:
Jakmile uhradíte na účet školky poslední platbu
tzv. “školné“ vystavíme vám potvrzení k dani za
rok 2017, které si uchovejte pro daňové přiznání
za rok 2017, které budete podávat do konce
března 2018. V případě, že jste hradili daň, bude
vám školné za rok 2017 vráceno v plné výši,
neboť horní limit je měsíční minimální mzda
v daném roce. Potvrzení budeme vydávat na
třídách.
Stejně tak si nezapomeňte vyzvednout všechny
věci dětí, jejich výtvarné práce a portfolia.
Prosíme rodiče, kteří doposud neuhradili
pololetní částku 600 Kč do fondu (na kulturní,
vzdělávací a hygienické potřeby), aby tak učinili.
Děkujeme.
Informace za školní jídelnu:
Je potřeba srovnat účet školní jídelny – v případě
nedoplatku doplatit, v případě přeplatku Vám
bude zbylá částka vrácena na účet, ze kterého jste
stravné odeslali. V případě, že byste chtěli
přeplatek nechat CMŠ Srdíčko jako dar, je to
možné taktéž. V tomto případě, je potřeba tuto
skutečnost oznámit.
V každém případě kontaktujte paní hospodářku
Kamilu
Kazimourovou
na
e-mail
kamilakazimourova@seznam.cz a ta Vám
přesnou částku sdělí.

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.
Dále bude mateřská škola uzavřena od 28. 8.
2017 do 1. 9. 2017
V provozu bude tedy třída Žabek a třída
Berušek. Ve třídě Žabek budou spojeny Žabky,
Veverky a Kuřátka. Ve třídě Berušek budou
spojeny Motýlci a Berušky. Pokud jste přihlášeni,
je potřeba uhradit částku za prázdninový provoz
do 30. 6. 2017 na účet CMŠ Srdíčko.
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.

Dodatečné přijímací řízení
pro školní rok 2017/2018
Se zvýšením kapacit mateřských škol
v okolních obcích se nám objevil ve školce nový
jev, a to odchody starších dětí do mateřských škol
v bydlišti z důvodu jejich přijetí do spádové
mateřské školy a odbourání dojíždění.
Nabízíme proto ještě volná místa. Pokud víte
o někom, kdo by potřeboval umístit tříleté (a
starší dítě) do mateřské školy, můžete ho o této
skutečnosti informovat.

Prozatím přijímáme elektronické přihlášky
prostřednictvím e-mailu:
cms.srdicko@seznam.cz
Do e-mailu uveďte jméno a příjmení dítěte, jeho
datum narození a bydliště. Přihlášky přijímáme
do naplnění kapacity.

Hledáme
provozní zaměstnankyni na úklid
Od 1. 9. 2017 hledáme spolehlivou paní na
úklid na plný úvazek s kladným vztahem
k dětem.
Bližší informace prostřednictvím e-mailu
cms.srdicko@seznam.cz u paní ředitelky.

Fotografie
Ve středu 7. června 2017 byly ukončeny
doobjednávky fotografií školních kolektivů dle
požadavků rodičů. Tyto fotografie budou co
nejdříve zhotoveny a dodány do tříd.

Zahájení školního roku 2017/2018

Školní rok 2017/2018 zahájíme

v pondělí 4. září 2017.

