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MINIŠKOLKA ŠIKULKA :
Vnitřní řád Šikulky:
Milé rodičovstvo,
Jak možná již víte, rozšířili jsme péči o vaše šikulky a budeme ji provozovat jakožto miniškolku pod naším spolkem
s výše uvedenými následnými nacionály.
Nejedná se o zařízení jako je soukromá či státní mateřská školka nebo jesle, ale jde o vyplnění času vašich dítek v době,
kdy vy musíte do práce či si zařídit úřady, lékaře a podobně. Budeme se snažit poskytnout vašim šikulkům příjemně
strávený čas bez vás, přitom rozvíjet rozumové a motorické schopnosti a dovednosti, nácvik sebeobsluhy, výtvarničit,
společně si hrát, zpívat a spoustu dalších činností a to ve výchovně – vzdělávacím programu Šikulky, během něhož se
vaše děti budou jistě bavit .
Základní informace o Šikulce :









Plínky nejsou překážkou
Provozní doba Šikulky je od 7:00 – 16:00 hodin.
Děti přicházejí nejpozději do 8:15 hodin – pozdější čas je nutné nahlásit předem (v 8:20 začínáme sdílející
kolečko, kde máme menší výukový program a dále pak v 9:00 hodin následuje svačinka ). Pokud půjdete
k lékaři, předem to prosím nahlaste, v případě hezkého počasí budeme podnikat procházky a v našem VKŠ po
tuto dobu nikdo nebude, tudíž byste museli čekat na náš návrat.
Rodič osobně předává dítko paní učitelce a nahlásí, kdo ho vyzvedne.
K vyzvednutí dítka může rodič pověřit jinou osobu, kterou uvede v katalogovém listu dítěte.
Nepřítomnost dítěte jste povinni nahlásit den předem do 16:00 hodin nebo nejpozději do 6:30 hodin ráno
formou SMS.
Pokud má dítko objednané obědy, je nutné odhlásit je do 6:30 hodin ráno . Neodhlášené obědy je rodič
povinen uhradit či si je může vyzvednout a odnést v doneseném jídlonosiči.

Informace přijímáme a podáváme od 13:00 – 14:30 hodin na telefonu 605 180 982 u pečující osoby paní Andrei
Demeterové.




Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění a aktuální údaje o zdravotním stavu dítěte.
Nepřijímáme děti s infekčním onemocněním nebo silně nachlazené! (pokud u vašeho dítka během dne
propukne silné nachlazení, kašel, teplota a podobně, ihned vás budeme informovat a požadovat o jeho odvoz
domů).
Cena pro je v rozmezí 65,-Kč - 100,-Kč / 1 hodina. Více podrobných informací je v aktuálním ceníku. Ceník může
být upraven vzhledem k případných dotacích apod.













Cena za oběd je 45,-Kč, platí se v hotovosti, kterou mějte připravenou, co nejpřesněji  Kdo chodí celý týden,
uhradí v pondělí částku 225,-Kč. Pokud dítko onemocní, peníze za oběd nevracíme, ale přetáhneme ho do
dalšího týdne.
Pokud má vaše dítko speciální dietu a podobně, je možné ohřát mu přinesený obídek z domova.
Svačinku, či dvě - pokud dítko spinká, si každý nosí své, prosíme o vhodné zdravé svačinky. Pokud se stane, že na
svačinku zapomenete, máme tu v herničce sušenky i Brumíka, které lze dítku zakoupit.
Pití nosit v bezpečnostních lahvičkách, aby nedocházelo k jeho vylití a lahvičku označit jménem.
Pokud ještě nejste členem sdružení, je třeba tak učinit. Vyzvedněte si přihlášku, vyplňte ji a uhraďte poplatek
200,-Kč. Již jste členem a vaše dítko je tímto zejména pojištěno, zároveň přispějete na provoz kanceláře a
můžete využívat dalších slev v našich zajímavých projektech.
Úhrada výtvarných pomůcek: Příspěvek na pomůcky je v takové výši, jaká je čtvrtina vašeho tarifu. Každý to má
jinak proto, že každé dítko chodí jinak, tak aby to bylo spravedlivé. (Příklad: Kačenka chodí 3dny v týdnu na 7
hodin, měsíční poplatek činí 4.200,-Kč/měsíc, proto poplatek na pomůcky na celý rok činí 1050,-Kč (4200,- : 4 =
1050,-).
Děti si sebou nosí či mají stále v šatně níže uvedené podepsané věci:
 Podepsané přezůvky
 Podepsané náhradní oblečení a oblečení na zahradu (každé dítko dostane jeden boxík
s obrázkem, kde vše bude mít)
 Podepsané pití i svačinu/y na celou dobu pobytu (nejlépe pořídit svačinový boxík, který opět
ponese nacionále vaše dítka  )
Součástí klubového řádu je i ceník.
Rodiče jsou povinni řádně vyplnit katalogový list svého dítěte a svým podpisem vyjádřit souhlas s tímto řádem.
S katalogovým listem prosím doneste ofocenou kartičku pojišťovny (pokud je vaše dítko na něco alergické nebo
má nějaké zdravotní omezení, v čem tkví jeho silná či slabá stránka, pokud málo pije apod.)

