Seznam potřebných věcí do Miniškoličky Žabičky
Prosíme rodiče o podepsání všech věcí Vašich ratolestí – velmi nám tím pomůžete, děkujeme.

Do třídy:
Pohodlné oblečení (tepláčky/legíny, tričko, mikina)
Bačkory (prosíme o pevnou obuv - dbáme na zdraví našich dětí)
Protiskluzové ponožky – u mladších dětí co ještě nechodí
Náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky/punčocháče, tričko) – dále co uznáte za vhodné
Pyžamko na spaní, nebo pohodlné oblečení na polední odpočinek
Hrneček nebo kelímek na pití – prosíme plastový (u mladších dětí hrneček s pítkem, nebo lahvička –
prosíme, nekapající)
Jednorázové plínky – u mladších dětí
Prosíme o jednorázovou nepromokavou podložku na spaní
Prosíme o jedno balení papírových kapesníčků na cca 2.měsíce
Kartáček + kelímek + malé balení dětské zubní pasty
U mladších dětí možné i šidítko (dudlíček)

Na pobyt venku:
Kalhoty/tepláky na ven
Bunda + čepice/kšiltovka/klobouček (přiměřeně k počasí) + rukavice
Gumovky + pláštěnka (nepromokavá větrovka) – nejlépe permanentně zanechat v šatničce
Ostatní věci, jako oblíbená hračka, oblíbená dobrůtka, oblíbené pitíčko, dále hadrová plínka
(mudlánek) či polštářek na spaní nebo cokoliv jiného , můžete svému dítěti dát s sebou, aby mělo
pobyt u nás co nejpříjemnější a podobný pobytu v domácím prostředí. Dbáme na to, aby se děti u
nás cítily jako doma. Ostatní co uznáte za vhodné.

Děkujeme, Vaše tety Žabičky

Informace pro rodiče dětí, přijatých do zařízení péče o dítě Miniškolička
Žabička
Milí rodiče, děkujeme Vám, že Vaše dítě bude docházet do našeho zařízení. Budeme se snažit, aby se u nás
Vaše děti cítily jako doma.
Jakékoliv organizační a provozní dotazy prosím řešte s paní Janou Tvrdíkovou (728 347 965, e-mail:
tvrdikova@zabicky.cz). Interní věci ohledně docházky můžete řešit s paní učitelkou (chůvou).
K dispozici Vám budou naše www stránky, www.zabicky.cz – odkaz Miniškolička Žabička, kde naleznete veškeré
potřebné odkazy (provozní řád zařízení, plán výchovy a péče, smlouva o poskytování služby péče o dítě
v zařízení Miniškolička Žabička a dále veškeré odkazy na potvrzení, které vyžadujeme při přijetí Vašeho dítěte
do našeho zařízení, evidenční list dítěte atd.) Prosíme všechny rodiče, seznamte se s provozním řádem našeho
zařízení péče o dítě Miniškolička Žabička.
Do našeho zařízení je možné přijímat děti již od 1roku a je nutné při přijetí dítě zapsat do zařízení, vyplnit
evidenční list dítěte, projít lékařskou prohlídkou (zda je dítě očkované), dále potvrzení alespoň jednoho
z rodičů ohledně zaměstnání, zda je rodič zaměstnán nebo vykonává podnikatelskou činnost nebo studuje,
nebo pokud je nezaměstnaný, tak si práci hledá. Dokládá se:
•
•
•
•

Pracovní smlouva (DPP,DPČ) nebo potvrzení od zaměstnavatele o existenci pracovněprávního vztahu
OSVČ dokládá potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení o tom, že jsou hrazeny odvody na
sociální pojištění
Nezaměstnaný dokládá potvrzení u ÚP o evidenci uchazečů o zaměstnání
Potvrzení o studiu ze školy
Provozní doba zařízení péče o dítě Miniškolička Žabička je denně od 6.30 – 17.hodin

Prosíme rodiče, aby děti odhlašovaly nejpozději do 7.30hodin společně s odhlášením oběda, či svačiny na
tel.č. 608 727 599 (nebo u paní Tvrdíkové:728 347 965). Omluva formou e-mailu je neplatná, děkujeme).
Celodenní stranu (oběd + dopolední a odpolední svačinky) dovážíme a je připravována v oddělení léčebné
výživy (kuchyně) Okresní nemocnice v Havlíčkově Brodě, příspěvkové organizaci. Strava je připravována a
jídelníček je sestavován nutričními terapeuty speciálně pro děti daného věku. Stravné za oběd činí 39Kč a za
jednu svačinku 8Kč, tedy stravné na celý den vyjde na 55Kč (oběd + 2xsvačinka). Stravné bude splatné vždy
v následujícím měsíci, za reálně nahlášené a projedené jídlo. Úhrada za stravné bude splatná v hotovosti nebo
převodem a bude vždy vyvěšena na nástěnce našeho zařízení následující měsíc.
Pokud dítě vzhledem k věku ještě nemůže přijímat stravu dovezenou z Nemocnice Havlíčkův Brod, je povinností
rodičů zajistit dostatečné množství náhradní stravy, která bude uchována podle hygienických norem.
Úplata za pobyt v zařízení péče o dítě Miniškolička Žabička – školkovné se hradí PŘEDEM (zálohově) a to
vždy od 15 do 20 dne v předešlém měsíci na měsíc následující. Platba probíhá pouze bezhotovostně formou
trvalého příkazu. Úhrada za pobyt činí 2000Kč na jeden měsíc na účet zřizovatele:187210373/0600 .
Do poznámky prosíme uveďte jméno dítěte/rok narození/měsíc (viz info na nástěnce u plateb školkovného a
plateb stravného).

