Daňová sleva za pobyt
dítěte v MŠ
Sleva umožní jednomu z rodičů
odečíst si z daní výdaje, které v
kalendářním roce vydal za umístění
svého dítěte v mateřské škole nebo jiném
zařízení péče o děti předškolního věku.
Vynaložené náklady na mateřskou školu
bude pro daňové účely nutné doložit. Do
výdajů se bude uvádět pouze úhrada
úplaty za předškolní vzdělávání, ve
smyslu § 123 ŠZ a vyhlášky č. 14/2005
Sb. o předškolním vzdělávání.
Do potvrzení se nezapočítá úhrada
stravného, ani různých příspěvků na akce
MŠ, na dopravu a jiných výdajů.
Potvrzení budeme vydávat na každé dítě
proti popisu rodiče na konci ledna. Přesný
termín
oznámíme
prostřednictvím
WhatsApp zprávy.

Potvrzení darů
Do konce ledna budeme také vydávat
potvrzení o přijatých darech. Jakmile
budeme mít potvrzení vystavená, budeme
vás informovat.
Všem dárcům děkujeme. I díky vašim
darům, můžeme naši mateřskou školu
stále zvelebovat.

Co nás čeká v lednu
3. ledna 2022

Otevření CMŠ Srdíčko

7. ledna 2022

Tříkrálové žehnání

26. ledna 2022

Mobilní planetárium

Káva
od
srdce
je
z
důvodu
epidemiologické situace zrušena .

Karanténní opatření
V prvním týdnu ledna se ve školce
objevilo
onemocnění
Covid-19.
Do
dnešního dne máme jedenáct pozitivních
osob, z toho čtyři zaměstnance.
Prosíme, abyste nás v případě nemoci
dítěte informovali a abyste respektovali
případné karanténní opatření. Prosíme
také o informování ohledně výsledků PCR
testů, pokud je musíte podstoupit.
Ujišťujeme Vás, že se všemi těmito
informacemi zacházíme jako s citlivými
údaji.
Děkujeme
Vám
všem
za
skvělou
spolupráci.

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

Zprávy ze Srdíčka
9. ledna 2022

Číslo 5

Ročník 12

Vážení rodiče,
přeji vám spolu se všemi zaměstnanci CMŠ
Srdíčko mnoho dobrého v novém roce. A
doufám, že tomu i tak bude. Zprávy z prvního
týdne tohoto roku nemáme však moc příznivé.
Vzhledem
k
vývoji
při
nákaze
onemocněním Covid-19 v prvním týdnu v
tomto kalendářním roce u nás ve školce se
domnívám, že
bude velmi těžké se
onemocnění, zvláště ve variantě „Omikron“
vyhnout. Momentálně máme potvrzených
deset pozitivních případů Covid -19 za minulý
týden. Jedná se o 6 případů ve třídě Berušek,
2 ve třídě Kuřátka a 2 ve třídě Motýlků. A
jednoho provozního zaměstnance. Čekáme na
další výsledky testů a informace od vás.
Do
karantén
nám
upadli
i
naši
zaměstnanci se svými dětmi a do izolace kvůli
onemocnění dvě paní učitelky a paní
asistentka. Ty se nám bohužel vrátí až po 14
dnech. Vzhledem k tomu, že se situace vyvíjí
ze dne na den a personál nám chybí, moc Vás
prosíme o informace, jak budou vaše děti do
MŠ docházet, min. s jednodenním předstihem.
Plánujeme provoz ze dne na den, podle počtu
dětí. Abychom zajistili provoz, nevyhneme se
spojování tříd.
Velmi Vás prosíme o zodpovědný přístup
v případě, že se u vašeho dítěte projeví
jakékoliv známky nemoci, tzn. nemocné dítě
nepřivádějte do MŠ. V případě, že se příznaky
projeví u dítěte během pobytu ve školce
budeme vás obratem kontaktovat a dítě
izolovat od ostatních.
Přeji pevné nervy vám i nám...
Eva Kuchyňková

P RSO
Z OTSŘTÍ D
LV
AO
VN
ZJEVENÍ PÁNĚ
„V době, kdy se Ježíš narodil, vládl v
Jeruzalémě jako král Herodes. Tenkrát přišli do
Jeruzaléma moudří muži z východu. Ptali se:
Kde je ten nově narozený židovský král?
Pozorovali jsme, jak vycházela jeho hvězda.
Nyní jsme přišli, abychom mu vzdali hold.“ (Mt
2, 1-2)

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Ke slavení patří také již neodmyslitelně
Tříkrálová sbírka, kterou každoročně pořádá
Charita Česká republika. Zapojuje se do ní i
naše školka, výtěžek jde především na potřeby
místní Charity Stodůlky (pomoc sociálně
slabým rodinám, podpora lidí pečujících o své
blízké, nákup kompenzačních pomůcek), dále
na celostátní, ale i zahraniční projekty.

Včasné příchody
do CMŠ Srdíčko
Příchody do CMŠ Srdíčko dle školního řádu
jsou do 8.30 hod. V tento čas by děti měly být
již ve třídě. Vzhledem k tomu, že od půl deváté
již začínáme dopolední program s dětmi, vás
moc prosíme o dodržování. Pozdní příchody
nám narušují činnost s dětmi, kterou začínáme
již od půl deváté.
V případě, že dítě přijde před půl devátou, má
ještě možnost si pohrát s ostatními a přivítat
se s paní učitelkou, pobýt v herně, případně
něco samostatně tvořit.

Slavnost Zjevení Páně, neboli svátek Tři králů
slavíme i u nás ve školce. Pomocí pedagogiky
Franze Ketta dětem vyprávíme příběh, jak
Mudrci z východu navštívili Ježíška v Betlémě,
vyrábíme královské koruny, zapojujeme se do
Tříkrálové sbírky. Také nás v tomto období
navštěvuje náš školní kaplan, aby školce
požehnal.

Pokud budete chtít, můžete přispět, buď do
kasičky
přímo
ve
školce,
nebo
prostřednictvím QR kódu.

Pokud přijdete po půl deváté, zvoňte rovnou
na jídelnu nebo na ředitelnu. Ve třídách
vzhledem k probíhajícím činnostech otevírat
nebudeme. Opravdu nám pozdní příchody
velmi narušují činnost.
Děkujeme za pochopení.

Parkování před
branou CMŠ Srdíčko
Z důvodu zachování průjezdu pro zásobování
mateřské školy a školní jídelny, prosím
neparkujte před vjezdem do mateřské školy.
DĚKUJEME.

TKS_2022_QR_FCHStodulky

Sbírka bude probíhat do 16.ledna 2022

