Ředitelka školy:
Eva Kuchyňková
Zástupkyně ředitelky:
Eva Houdková
Ekonomka školy:
Irena Dyndová
Třída Motýlci:
Veronika Janoušková
Eva Houdková

Třída Berušky:
Terezie Peroutková
Iva Kroftová
Anna Kratochvílová
Třída Žabky:
Soňa Csoláková
Nikola Ciatti
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Jana Zimmermannová — asistent
Třída Kuřátka
Veronika Štolleová
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Třída Včelky
Tereza Jarošová
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BERUŠKY
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MOTÝLCI

cms.motylci@seznam.cz

VEVERKY

cms.veverky@seznam.cz

ŽABKY

cms.zabky@seznam.cz

VČELKY

cms.vcelky@seznam.cz

Školní kaplan:
P. Václav Šuster
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Milí rodiče a přátelé školy,
dnešním dnem jsme zahájili nový školní rok
2021/2022. Doufáme, že bude klidnější než ten
loňský,

a

že

spoustu

aktivit,

které

jsme

si

naplánovali se nám podaří uskutečnit.

Na webových stránkách školy zveřejňujeme
veškeré aktuality, dále tam naleznete všechny
potřebné údaje o mateřské škole, kalendář
akcí, jídelníček na konkrétní týden a další
dokumenty, se kterými se můžete seznámit.
www.cms-srdicko.cz

Vítáme u nás novou paní učitelku Nikolu Ciatti,
která nastoupila do třídy Veverek a taky novou paní
asistentku Barboru Folejtarovou, která bude ve
třídě Kuřátek. Paní asistentka Tereza Jarošová
postoupila na pozici paní učitelky ve třídě Včelky.
Přejeme všem, ať se jim v nových rolích a zvláště v
naší mateřské škole daří.
V

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
Pokud nás na FB podpoříte kladným
hodnocením, budeme moc rádi.

letošním

roce

jsme

změnili

přístup

k

úvodním třídním schůzkám a ponechali jsme je
pouze pro rodiče nově příchozích dětí. Na počátku
října vám všem nabídneme individuální konzultace.
Bližší informace se dozvíte v příštích Zprávách ze
Srdíčka.
Dále se obracíme na rodiče dětí ze tříd
Berušky a Motýlci, kteří by měli možnost

nás

doprovodit do katedrály, aby se nahlásili ve třídách

Školní asistent:
Dita Stejskalová
O dobrou stravu dětí se starají
Dita Stejskalová – vedoucí ŠJ a provozu MŠ
a kuchařky Dana Miňovská a Jiřina Jiroutová
O čistotu ve školce se stará
Martina Piskáčková a Štěpánka Kopřivová

Zprávy ze Srdíčka

paní učitelkám. Do katedrály se s dětmi vydáme 15.
9. 2021 na slavnostní mši svatou církevních škol,
která začne v 10.00 hod. v rámci Dne církevního

Církevní mateřská škola Srdíčko
Podpěrova 1879/2
Praha 5—Stodůlky 155 00
E-mail: cms.srdicko@seznam.cz
Tel. 251 622 425
Mobil ředitelka: 739 045 874

školství a připomínky 1100 let od mučednické smrti
sv. Ludmily. Hygienická opatření, která budou platit
v katedrále, budou ještě upřesněna.
Za celý kolektiv CMŠ Srdíčko
Eva Kuchyňková
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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 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.

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 od 1. 9. 2021
vzhledem ke stoupajícím cenám potravin a
vzhledem k úpravě vyhlášky zvýšena na 42,Kč. Cena celodenního stravného pro sedmiletého
strávníka je 45,- 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.
Rodičům nových dětí byly přihlašovací údaje
předány v jednotlivých třídách. Pro ostatní platí
stejné údaje, jako používali v uplynulém školním
roce.
Kontakt na školní jídelnu: cms.jidelna@seznam.cz

Měsíční úplatu za vzdělání zasílejte do 20. dne v
měsíci na účet č. 127730369/0800. Při platbě,
prosíme, vždy uvádějte vašemu dítěti přidělený
variabilní symbol.
Výše školného je pro školní rok 2021/2022
stanovena na 1 100 Kč za měsíc.
Školkovné v církevních a soukromých školách
hradí všechny děti včetně těch, co mají rok před
nástupem do školy. Úhradu za školné si však
v plné výši můžete uplatnit jako slevu na dani
v ročním zúčtování za rok 2021 a pokud jste platili
daně, bude Vám celá vrácena .

V případě konkrétních mimořádných situací
spojených s onemocněním Covid-19 je škola vždy
povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat
všechna aktuálně platná mimořádná opatření
vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo
plošně Ministerstvem zdravotnictví.
Děti si po příchodu do MŠ vždy umyjí ruce mýdlem.
Do MŠ nevstupuje dítě s příznaky infekčního
onemocnění.
Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a
kašel, které jsou projevem alergického nebo
chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost
praktický lékař pro děti a dorost.

Kromě toho, že je svatá Ludmila uctívána
jako patronka české země, matek, babiček,
křesťanských vychovatelů, byla vybrána i jako
patronka církevního školství. Svatá Ludmila přijala
po sňatku s knížetem Bořivojem křesťanskou víru a
následně v této víře vedla příkladně své syny i
svého vnuka knížete sv. Václava. I to byl důvod,
proč se stala patronkou církevního školství, která
má
bdít
nad
výchovou
mladé
generace
v křesťanské víře.
Česká biskupská konference v roce 2000
vyhlásila, že se v den svátku sv. Ludmily bude
slavit i Den církevního školství. Od té doby je
tento den každoročně připomínán. Slouží nejen
k modlitbě za církevní školy a všechny, kdo v nich
působí, ale také k tomu, aby se tyto školy mohly
prezentovat společně na veřejnosti.
I v letošním roce si tento den připomeneme.
Arcibiskupství pražské za tímto účelem zřídilo na
svém webu webovou stránku Den církevního
školství www.apha.cz/den-cirkevniho-skolstvi, kde
bude od 15. září zveřejněn unikátní 3D model škol
v pražské arcidiecézi, v reportážích budou
představeny
jednotlivé
školy,
bude
možné
shlédnout záznam ze slavnostní mše svaté ve
svatovítské katedrále atd. Určitě zde naleznete
něco i o naší mateřské škole ve Stodůlkách.
V denní modlitbě církve v den svátku svaté
Ludmily zazní závěrečná modlitba: „Pro zásluhy a
na přímluvu svaté mučednice Ludmily pomáhej
nám Bože, ať jdeme vytrvale v jejích stopách,
ať jsme pevní ve víře a bohatí dobrými
skutky...“ I to si přejeme v CMŠ Srdíčko, ať
dokážeme být pevní ve víře a být dobrými vzory
všem dětem, které k nám přicházejí.
Svatá Ludmilo, patronko církevních škol, oroduj za
nás!

