
PROVOZNÍ ŘÁD 

 

1. PODMÍNKY PŘIJETÍ 

 • Děti jsou přijímány v průběhu celého školního roku 

• Rodiče vyplní přihlášku, která je ke stažení na našich webových stránkách  a odevzdají ji 
podepsanou při nástupu dítěte.  

• Všechny poskytnuté osobní údaje budou použity pouze pro interní potřeby. Budou chráněny před 
zveřejněním a použitím třetí osobou.  

*Dítě při přijímáni na hlídání musí být zdravé, tj.nevykazuje žádné příznaky nemoci nebo infekce 
(kašel, průjem, zvracení, rýma). V případě akutních infekčních stavů okamžitě kontaktujeme rodiče, 
aby si dítě vyzvedli. 

* Vyhrazujeme si právo dítě nepřijmout na hlídání, pokud se jeví jako nemocné. V případě nepřijetí 
nemocného dítěte do hlídání nevzniká nárok na finanční ani docházkovou náhradu. 

2. DOCHÁZKA 

• Hlídání dětí probíhá od pondělí do pátku od 8:00 – 16.00 hod. Děti je možno přivést v časovém 
rozmezí mezi 8:00 – 9:00 hod (ne později, narušoval by se tím další program) a vyzvednout od 12:30 – 
13.00 hod. v případě dopoledního hlídání, jinak od 14.45 – 16.00hod. 

• Změnu docházky je NUTNÉ s dostatečným předstihem nahlásit na tel.číslo 739 541 921 nebo mail 
krausova@rfkinvest.cz 

• Vlastní hračky děti nosí na vlastní zodpovědnost 

• Vyhrazuje si právo v případě akutní situace jako je např. nemoc personálu hlídání dětí dočasně 
uzavřít. O tomto stavu bude Michaela Bohdanecká neprodleně informovat sms zprávou všechny 
rodiče. V tomto případě se platba za neodchozenou docházku za daný měsíc převádí na měsíc 
následující.  

3.PLATBY 

* Platby se provádí vždy na základě řádně vystavené faktury a to vždy do 5. dne v měsící, platba je 
předem za každý měsíc a to na č.ú.: 15310319/0800 

* V případě nedodržení splatnosti se účtuje úrok 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Pokud 
bude prodlení s úhradou delší než týden, vyhrazujeme si právo nabídnout Vaše místo jinému dítěti a 
vypovědět tak smlouvu. 

* V případě jednorázového hlídání  či jiných aktivit je platba hrazena v hotovosti na základě 
příjmového daňového dokladu při vyzvednutí dítěte. 

* Peníze se NEVRACÍ. V případě dlouhodobé nemoci, tj. 14 dní a více, je poměrná částka ponížena na 
další měsíc. 



4.OMLUVENKY 

• Dítě je možné omluvit na telefon 739 541 921, nejpozději do 20:00 hod. předchozího dne, formou 
sms zprávy nebo do 8.00 hod ráno dne nástupu na hlídání. 

• V případě nepřítomnosti dítěte nevzniká nárok na finanční ani docházkovou náhradu 

 

 5. STRAVOVÁNÍ DĚTÍ  

• Vlastní, kdy si  dítě  s sebou nosí své jídlo a pití v označené krabičce a označené láhvi.  

• Zajištěné námi dle platných regulí o zdravém stravování dětí (dopolední svačinka – oběd – 
odpolední svačinka) 

*Jídelní lístek bude vždy k nahlédnutí na týden dopředu 

*Dbáme na pitný režim. Dítě bude mít vždy k dispozici na předem určeném místě svou označenou 
láhev nebo kelímek 

 

6. OBLEČENÍ DĚTÍ 

• Nejlépe pohodlné, které se může i ušpinit – vše označené. 

 • S sebou bačkůrky, oblečení na  převlečení v případě ušpinění , oblečení na ven, pyžamko na 
spinkání (v případě celodenního hlídání) – vše označené 

  • U dětí, které mají pleny - přibalte pleny, vlhčené ubrousky a krém.  

 

7. VYZVEDÁVÁNÍ 

• Dítě bude předáno pouze osobám, určeným v přihlášce. Pokud má dítě vyzvednout někdo jiný než 
je rodič, musí o tom rodič informovat ústně i písemně ráno při předávání dítěte. Osoba vyzvedávající 
dítě se prokáže platným Občanským průkazem. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Měsíční paušální platby jsou nevratné. 

 Paušál je nutný uhradit i v případě, pokud rodiče např. na měsíc odhlásí dítě z DS nebo mají 
rezervované místo a služby v DS nevyužívají. • V případě dlouhodobé nepřítomnosti (nemoci) je 
možné požadovat 50 % vrácení paušální částky. Za dlouhodobou nepřítomnost (nemoc) se má měsíc 
a více. Případné změny v hlídání je nutné nahlásit vedoucí dětské skupiny nebo pečující osobě. Pokud 
dítě onemocní, je NUTNÉ ODHLÁSIT dítě z DS DEN DOPŘEDU na tel. čísle 608 904 077 / 608 480 854. 
V případě, že dítě bude odhlášeno v daný den, nejpozději však do 7:30 hodin, strava vám bude 
odhlášena. V případě pozdější odhlášky Vám bude účtováno 100 %. Měsíční paušální platba za školné 
se nevrac 


