Příliv pro rodinu, z.s.
Zahradní miniškolka Chobotnička
Dusíkova 5, 638 00 Brno, 777 98 34 95, 774 073 730, www.priliv.cz

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO PROGRAMU
Miniškolky Chobotnička

A SMLUVNÍ PODMÍNKY
Jméno dítěte……………………………………naroz……………….
Bydliště…………………………………………………………………..
Zákonní zástupci:
Matka…………………………………………………………………….
kontakt (tel.číslo)………………………………..……………………….....
Otec………………………………………………………………………
Kontakt………………………………………………………………….....
Program v režimu:

Pondělí:

poloden
celoden

Úterý:

 poloden
celoden

Středa:

 poloden
celoden

Čtvrtek:

 poloden
celoden

Pátek:

 poloden
celoden

Strava ano / ne ……………………………….………………………
Informace o zdravotním stavu…………………………………………
Další informace…………………………………………………………
E-mail adresa (na kterou si přejete zasílat informace ke školce a dalším akcím
pořádaným z.s. Příliv pro rodinu)………………………………………………
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Informace pro rodiče:
Program „zahradní miniškolky“ je inspirován myšlenkou lesních školek a probíhá
většinu dne na zahradě a okolní přírodě NF Maják. Vzhledem k tomuto faktu
doporučujeme přizpůsobit oblečení dětí na pobyt venku, s dostatkem náhradního
oblečení do každého počasí. Za nepříznivého počasí se program přesouvá do
prostor NF Maják, které má z.s. Příliv pro rodinu dlouhodobě v pronájmu.
Hygiena:
Zahradní dětský klub využívá sociálního zázemí, tzn. 2x WC, 2x umyvadlo, sprchy a
šatnu, které má z.s. Příliv pro rodinu v pronájmu u NF Maják. Každé dítě má vlastní
ručník, nebo používá jednorázové papírové ručníky.
Co s sebou:
bačkůrky, pyžamo, náhradní oblečení, papírové kapesníky v krabičce, gumáky,
pláštěnku, lahev na pití na ven, ev. plíny a vlhčené kapesníky (veškeré osobní věci
by měly být podepsané). Za hračky přinesené z domu neručíme.
Režim denního programu:
7:30 9:00 příchod dětí, volná hra, vyrábění
9:00 9:30 svačinka
9:30 - 12:00 řízená činnost, malování, tancování, zpívání, pásma pohádek
12:15 - 12:45 oběd
12:30 - 13:00 odchod dětí domů po obědě
13:00 - 15:00 klidový režim, čtení pohádky, spánek
15:00
svačinka
15:00 - 16:30 volná hra a odchod dětí domů
Strava a pitný režim:
Dětem připravujeme kvalitní, nutričně vyváženou stravu s dostatkem ovoce a
zeleniny. Pitný režim je samozřejmostí. Obědy dováží jídelna Lakšmanna, která
splňuje veškeré normy pro výživu malých dětí. K pití dostávají děti nejčastěji čaj,
nebo ovocné šťávy. Svačinky připravujeme z čerstvých surovin. Aktuální jídelníček je
vyvěšen na nástěnce v šatně.
Smluvní podmínky platby programu pro děti a stravného:
Platba za program pro děti se provádí vždy na konci měsíce na měsíc následující, a
to buď hotově, nebo na náš účet, č. 3823655001/5500. Do poznámky doplnit jméno
dítěte. V případě nepřítomnosti dítěte žádáme rodiče, aby co nejdříve omluvili dítě
z programu. Za každý den nepřítomnosti vracíme 50 % z ceny programu, nebo je
možné si den nepřítomnosti nahradit do konce následujícího měsíce v maximálním
počtu 4 dny.
Stravné je účtováno vždy měsíc zpětně. Odhlásit stravu lze do 9:00 hod. na
následující den, ev. lze oběd vyzvednout mezi 12:30 – 13:00 ve školce do vlastních
nádob.
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Aktuální ceny na školní rok 2017/2018:
- jednorázová docházka dopolední:
- jednorázová docházka celodenní:
- pravidelná docházka polodenní:
- pravidelná docházka celodenní

240,-/den
350,-/den
4.400,-/měsíc
6.200,-/měsíc

Ceny stravného:
- dopolední svačinka:
- oběd:
- odpolední svačinka:

15,55,10,-

Osoby kompetentní k vyzvednutí dítěte ze školky:
…………………………………….............................................................................
…………………………………….............................................................................
Souhlas s uveřejněním fotek dítěte na webových stránkách naší organizace a
Facebooku:
ANO / NE
Členství:
Zákonný zástupce souhlasí se členstvím v zapsaném spolku Příliv pro rodinu, čímž
mu vzniká právo podílet se a ovlivňovat chod spolku dle platných stanov.
Souhlasím se členstvím / nesouhlasím se členstvím
Rodič se zavazuje, že při nástupu dítěte do školky předloží jeho kopii kartičky
pojištěnce a potvrzení o zdravotní způsobilosti.

…………………………………………..
Datum a podpis zákonného zástupce
Jsme obeznámení s chodem programu
a souhlasíme se „smluvními podmínkami“

…………………………………………
Šnajdarová Barbora
předsedkyně z.s.
zaPříliv pro rodinu

(Tento dokument obsahuje tři strany a vystavuje se ve dvou vyhotoveních, jeden pro účely programu
pro děti, druhý pro zákonného zástupce dítěte.)
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