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SMLUVNÍ A PROVOZNÍ PODMÍNKY 

Smluvní a provozní řád je stanoven mezi smluvními stranami: MIKROJESLE Milísek 

v zastoupení vedoucí Bc. Bečková Lenka a rodičem/zákonným zástupcem dítěte. 

 

Rodiče – zákonní zástupci dítěte 

 

jméno, příjmení otce:  .............................................................................................. …..................... 

 

datum narození.……………………            místo narození: …………………………………………..... 

 

bytem: ……………………………………………. …...   PSČ:……….     Mobil/tel: ………………..... 

  

e-mailové spojení:…………………………      OP/Pas/státní příslušnost: …………………….……….. 

  

kontakt do zaměstnání:  ………………………………….. 

 

 

jméno, příjmení matky:  .............................................................................................. …..................... 

 

datum narození.……………………            místo narození: …………………………………………..... 

 

bytem: …………………………………………….…...   PSČ:………..... Mobil/tel: …………………. 

 

e-mailové spojení:…………………………      OP/Pas/státní příslušnost: …………………….……… 

 

kontakt do zaměstnání:  ……………………………… 

 
  

 

souhlasí níže uvedeného dne, měsíce a roku s tímto smluvním a provozním řádem o poskytování denní 

péče pro toto nezletilé dítě. 

 

jméno, příjmení dítěte:  .............................................................................................. …................... 

 

datum narození.…………………….....    místo narození: ………........................................................... 

 

bytem: …………………………………………….…... ….   PSČ:………..............................................     

 

zdrav. Pojišťovna: ………………..........     číslo pojištěnce: ……………………………....................... 

 

státní příslušnost: ……………………....    datum nástupu: …………………......................................... 
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1) Zápis dětí, provozní doba 

 Denní provoz MIKROJESLÍ: PO – PÁ: 7:00 – 16:00 

 Do mikrojeslí přijímáme děti od 6 měsíce (minimálně v den nástupu do jesliček) do 3let (do 

dovršení 4let věku dítěte).  

 Zápisy a přijímání dětí probíhá v průběhu celého roku  - rozhodující je splnění podmínek pro 

přijetí dítěte a volná kapacita. 

 Předpokladem k úspěšnému zapsání dítěte je řádně podána žádost o zařazení do projektu, 

potvrzení o prokazatelné vazbě na trh práce, vyplněná přihláška, evidenční list, potvrzení od 

lékaře, doložení všech potřebných údajů, podepsání souhlasného formuláře s provozním 

řádem. 

 Podmínky přijetí dítěte jsou pevně stanoveny. Minimální délka docházky dítěte do mikrojeslí 

je stanovena na 2měsíce. 

 O přijetí dítěte rozhoduje provozovatel na základě splnění všech podmínek.  

2) Předávání, vyzvedávání dětí 

 Rodiče jsou povinni předat osobně dítě od 7:00 do 8.30 hodin nebo dle dohody s pečující 

osobou (chůvou) v jiném čase. 

 Vyzvedávání dítěte v dopoledních hodinách do 12:00, odpoledne do 15:50. 

 Děti oslovují vychovatelky (chůvy) „Teto“ a tykají – teto ty… 

 V 8:00 se mikrojesle z bezpečnostních důvodů zamykají, v případě potřeby je nutno použít 

zvonek u dveří. 

 Vychovatelky (chůvy) odpovídají za děti od doby převzetí dítěte od rodičů nebo jimi 

pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům či jimi pověřeným zástupcům předají. 

 Vychovatelky (chůvy) jsou pověřeny předat dítě jen zákonným zástupcům a osobám 

jmenovaných zákonným zástupcem na základě písemného potvrzení, který vyplní zákonní 

zástupci dítěte. Bez tohoto pověření nesmí vychovatelka předat dítě jiné osobě, než zákonným 

zástupcům. 

 Do mikrojeslí jsou přijímány děti zdravé, bez příznaků onemocnění (zvýšená teplota, hnisavá 

rýma, silný – dráždivý kašel, průjmy, zvracení, atd.…) 

 K přijetí musí rodič doložit vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte, a zda je řádně splněno 

očkování dle očkovacího kalendáře. Dále rodič dokládá potvrzení o prokazatelné vazbě na trh 

práce. Každou změnu na týkající se vazby na trhu práce je rodič povinen hlásit a doložit. 

 Rodiče jsou povinni vždy při předávání i vyzvedávání dítěte oznámit vychovatelce (chůvě) 

jakékoliv změny ve zdravotním stavu dítěte či jeho chování.  

 V případě úrazu či onemocnění dítěte v průběhu dne ve školičce, vychovatelka oznámí tuto 

skutečnost rodičům a ti jsou povinni v co nejkratší možné době si dítě vyzvednout a dle 

závažnosti vyhledat lékařskou pomoc. Je to v zájmu dítěte a pro bezpečnost všech dětí 

v jeslích. 
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 Pokud jsou rodiče vyzváni k předložení lékařského nálezu, je nutné, aby tak učinili. 

 Stane-li se úraz v mikrojeslích, zajistíme dle závažnosti ošetření dítěte. V každém případě tuto 

vzniklou skutečnost řešíme a to neprodleně s rodiči či zákonní zástupci. Při vážném úrazu je 

volána rychlá záchranná služba. 

3) Školné, omlouvání dětí, nahrazování za řádně omluvené zmeškané dny v 

jesličkách 

 Pobyt / školné ZDARMA je plně hrazeno z dotace evropských fondů MPSV.  

 Mikrojesle nabízejí polodenní i celodenní péči pro děti již od šesti měsíců. 

 Rodič musí dodržovat předem stanovenou docházku dítěte, v případě potřeby je možno si 

docházku změnit, ale pouze na základě písemné dohodě s vedoucí zařízení. 

 Jesličky pro děti zajišťuje stravování v podobě obědů (dovoz II. ZŠ Milevsko), dopolední a 

odpolední svačinky si rodiče zajišťují sami. Během letních prázdnin si rodiče pro děti zajišťují 

oběd sami.  

 Rodiče omlouvají děti vždy dopředu telefonicky (SMS) nebo osobně. Nejpozději však do 

8:00 hodin v den omluvy. 

 Pozdější omluvy bereme jako neomluvené a tudíž bez možnosti náhrady. 

 Náhrada je možná pouze v případě volné denní kapacity. 

4) Stravování 

 

 Mikrojesle zajišťuje pro dítě polední stravování v podobě oběda. 

 Oběd je dovážen z jídelny II. ZŠ Milevsko. Dovoz si zajišťujeme samy, tak aby byl zajištěn 

náš časový harmonogram dne. Cena stravného je 50,-Kč/den. 

 V případě náhlé nepřítomnosti dítěte a řádného omluvení, není možno si oběd bohužel odnést 

 

5) Ukončení docházky 

 Rodič je povinen nás informovat o ukončení docházky dítěte v našem zařízení a to písemnou 

formou – vyplněním formuláře: „Žádost o ukončení docházky“. 

 Dále je rodič povinen nás informovat o změně všech údajů uvedených v evidenčním listě. 

 Řádné ukončení docházky lze ukončit pouze písemnou výpovědí – odevzdáním formuláře. 

Výpovědní doba je stanovena na jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce 

následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena vedoucí zařízení Mikrojeslí Milísek. 

V průběhu výpovědní lhůty nelze měnit rozsah docházky. 
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