Informace o stravném

Zaměstnanci CMŠ Srdíčko

Stravné v CMŠ Srdíčko se platí vždy do 10.
dne daného měsíce formou zálohy na účet č.
107 – 127730369/ 0800. Je nutné uvádět
variabilní symbol, který dostalo vaše dítě
přidělený.
Cena celodenního stravného je 33,- Kč.
Cena celodenního stravného pro sedmiletého
strávníka je 36,- Kč. Za sedmiletého strávníka
je považováno každé dítě, které dovrší sedmi let
v daném školním roce.
Všechny děti jsou trvale přihlášeny ke stravě,
pokud nebylo dohodnuto jinak. Proto je nutné
stravu vždy předem, nejpozději do 8.00 hodin
v konkrétní den odhlásit na www.strava.cz.
Pokud dítě odchází po obědě, nezapomeňte
odhlásit odpolední svačinku. Přihlašovací údaje
Vám byly předány v jednotlivých třídách.

Ředitelka školy:
Mgr. et Mgr. Bc. Eva Kuchyňková
e-mail: cms.srdicko@seznam.cz
tel. 739 045 874
Asistentka ředitelky:
Eva Houdková
Školní asistent:
Dita Stejskalová

Kontakt na školní jídelnu:
cms.jidelna@seznam.cz

Informace o „školném“
Měsíční úplatu za vzdělání (1 100 Kč)
zasílejte do 20. dne v měsíci na účet č.
127730369/0800. Při platbě, prosíme, vždy
uvádějte vašemu dítěti přidělený variabilní
symbol. Školkovné v církevních a soukromých
školách hradí všechny děti, včetně těch, co
mají rok před nástupem do školy. Nehrazení
úplaty před nástupem do školy státním
mateřským školám kompenzuje stát (potažmo
obec). Úhradu za školné si v plné výši můžete
uplatnit jako slevu na dani v ročním zúčtování
za rok 2018 a pokud jste platili daně, bude Vám
celá vrácena.

Třída Žabky:
Iva Kroftová
Jana Obrtlíková
Bc. Věra Jirkovská – asistent pedagoga
Třída Veverky:
Ing. Iveta Nohýnková
Bc. Tereza Čapová
Tereza Kluzová– asistent pedagoga
Třída Motýlci:
Bc. Veronika Janoušková
Veronika Kamarytová
Bc. Milena Zvěřinová, DiS. – asistentka pedagoga
Třída Berušky:
Bc. Terezie Peroutková
Soňa Csoláková
Třída Kuřátka
Veronika Štolleová, DiS.
Monika Ptáčníková – asistent pedagoga
Třída Včelky
Bc. Lucie Berková
Jana Zimmermannová – asistent pedagoga
O dobrou stravu dětí se starají
Dita Stejskalová – vedoucí ŠJ a provozu MŠ
a kuchařky
Vlasta Kratochvílová a Jiřina Jiroutová
O čistotu ve školce se starají
Helena Kařízková a Martina Piskáčková.

1
10. září 2018
Vážení rodiče a přátelé školy,
dostáváte do rukou první číslo našeho
zpravodaje CMŠ Srdíčko v tomto školním roce.
Každý měsíc vás budeme i nadále informovat o
dění v naší školce. Zpravodaj dostanete do
rukou v tištěné podobě, ale samozřejmě se na
něj můžete podívat i prostřednictvím našich
webových stránek, na kterých již nyní můžete
v záložce KALENDÁŘ najít většinu akcí, které
budeme během školního roku realizovat.
Nezapomeňte si je poznamenat do svých diářů.
V letošním roce 2018 nedošlo u církevních a
soukromých škol k navýšení mezd ze strany
státu pro zaměstnance. Přesto se nám podařilo
mzdovou úroveň zachovat na téměř stejné
úrovni jako ve školství státním. Bohužel jsme
museli omezit jiné výdaje.
Pokud máte možnost finančně přispět, a tak
podpořit CMŠ Srdíčko, můžete si od 17. září
vyzvednout přímo ve třídě darovací certifikát
v hodnotě 200, 500 nebo 1000 Kč. Certifikáty
budou k dispozici do 31. října 2018, kdy bude
tato akce ukončena a kdy zveřejníme celkový
výtěžek, který bude určen na provoz mateřské
školy, tentokrát především na pořízení nového
nábytku a vybavení. Oproti příspěvku Vám
bude vystaven samozřejmě pokladní doklad a na
konci roku bude vystaveno potvrzení o daru pro
daňové účely.
Těšíme se na příjemnou spolupráci s vámi!
Za celý kolektiv CMŠ Srdíčko
Eva Kuchyňková, ředitelka školy

E-maily pro třídy
BERUŠKY
KUŘÁTKA
MOTÝLCI
VEVERKY
ŽABKY
VČELKY

cms.berusky@seznam.cz
cms.kuratka@seznam.cz
cms.motylci@seznam.cz
cms.veverky@seznam.cz
cms.zabky@seznam.cz
cms.vcelky@seznam.cz

Provoz tříd
Berušky
Žabky
Motýlci
Veverky
Kuřátka
Včelky

od 7.00 do 17.00
od 7.30 do 17.00
od 7.30 do 16.00
od 7.30 do 16.00
od 8.00 do 14.30
od 8.00 do 14.30

Ranní třída Berušky je otevřena od 7.00 do 7.30
hod. pro všechny děti CMŠ Srdíčko, které
přicházejí v tuto dobu. V 7.30 hod. jsou děti
převedeny do svých kmenových tříd.
Od 14.30 hodin přecházejí děti ze třídy Kuřátka
do třídy Veverky a děti ze třídy Včelky do třídy
Žabky.
Od 16.00 hodin přecházejí děti ze třídy Veverky
do třídy Žabky. A děti ze třídy Motýlci do třídy
Berušek. (V pátek již od 15.30 hodin.)
V případě potřeby (nepřítomnost některé
z učitelek, menší počet dětí či jiná mimořádná
událost) mohou být třídy spojeny nebo děti
zařazeny po nezbytně nutnou dobu do jiných
tříd. Tuto informaci naleznete na vstupních
dveřích mateřské školy.

Bezpečnost ve školce a u školky
Vstup do budovy
Do budovy mateřské školy vstupujte po
zazvonění na konkrétní třídu. Paní učitelka vám
otevře pomocí videotelefonu. Nevpouštějte do
budovy další osoby. Zavírejte za sebou vstupní
branky na horní západku z důvodu bezpečnosti
dětí – děti si samy nemohou otevřít.
Příchody dětí do mateřské školy
Prosíme všechny rodiče, aby důsledně dbali na
včasný příchod do CMŠ. Přicházejte tak, abyste
do 8.30 hodin opouštěli budovu. V tuto dobu již
paní učitelky zahajují s dětmi dopolední program.
Nemohou vám již otevřít z důvodu práce s dětmi
v jiné místnosti než je domovní telefon. Pokud
se vám náhodou přece jen stane, že z nějakého
důvodu přijdete později, prosíme, nezvoňte na
třídu, ale na kancelář, případně ředitelnu.
Odchody dětí
Děti si můžete vyzvedávat od 12.30 do 13. hodin
nebo od 14.30 do 17. hodin. Pro děti přicházejte
nejpozději tak, abyste v 17 hodin opouštěli areál
mateřské školy. V ostatních časech vždy po
domluvě s paní učitelkou.
Rodiče s dětmi na zahradě či ve třídách
V případě, že si vyzvedáváte dítě, prosíme vás,
abyste se nezdržovali dále s dětmi v prostorách
školy nebo zahrady. Naše mateřská škola má
v průběhu roku několik společných aktivit pro
rodiče s dětmi – využijte pro společný pobyt
s dítětem ve školce těchto dnů.
Příjezdy auty k mateřské škole
Vzhledem k tomu, že se nám dopravní situace u
školy zahušťuje, dbejte zvýšené opatrnosti a
buďte k sobě navzájem ohleduplní. Při parkování
u školky nechávejte volný průjezd k hlavnímu
vchodu kvůli zásobování.

Co bylo a co nás čeká v září
3. 9. 2018

Zahájení školního roku

3. 9. 2018

Pro nově nastoupivší děti je
možné využít adaptační režim –
na podrobnosti se ptejte ve
třídách

3. 9. 2018

Třídní schůzky od 17 hodin ve
třídě Berušek společná část, od
17.30 hodin v jednotlivých
třídách

16. 9. 2018

Den církevního školství – svátek
sv. Ludmily

17. 9. 2018

Zahájení příjmu daru
dárkovým certifikátům

25. 9. 2018

Dopolední divadelní představení
ve školce O Budulínkovi (divadlo
Dokola)

28. 9. 2018

STÁTNÍ SVÁTEK - svátek
svatého Václava – CMŠ uzavřena

oproti

Facebook CMŠ Srdíčko
Aktivity CMŠ Srdíčko můžete sledovat i na
facebooku, kde budeme průběžně přidávat foto
z činností mateřské školy a konkrétních akcí .
www.facebook.com/CMS.Srdicko
Adresa školy a kontakty:
Církevní mateřská škola Srdíčko
Podpěrova 1879/2, Praha 5 - Stodůlky, 155 00
www.cms-srdicko.cz

