
 

 
 

 
 

PROVOZNÍ ŘÁD 

DĚTSKÁ SKUPINA MRAVENEČCI 
 

Adresa zařízení: Na Písku 1401, 250 01 Stará Boleslav 

Provozovatel: Brandýský Matýsek z.s., Zahradnická 1723/A, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 27051374 

Kapacita: 6 míst 

Typ dětské skupiny: veřejná 

Forma úhrady: zařízení je provozováno s částečnou úhradou rodiči, viz dále 

Datum registrace: 1. 7. 2022 

www: http://www.brandyskymatysek.cz/mikrojesle/ 

Provozní doba: Po–Čt 7:30–16:30, Pá 7:30–15:30 

Pečující osoby: Milada Koláčková, Alena Hálová 

 

• Rodiče sepíší nejpozději první den docházky s Brandýským Matýskem z.s. Příkazní smlouvu, 
Přihlášku – Dětské skupiny, Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce, Vyjádření 
lékaře, Souhlas se zpracováním osobních údajů. 
 

• Platba: 
a) jednorázový poplatek ve výši 1000 Kč, který je splatný s první platbou školkovného a stravného. 
Tento poplatek je určen na pomůcky a vybavení potřebné k provozu a je nevratný, 
 
b) pravidelná platba za docházku činí 160 Kč/den bez stravy a platí se měsíčně předem vždy do 
5. dne příslušného měsíce, a to nejméně v rozsahu stanoveném smlouvou, resp. ve vyšší částce, 
pokud se rodič a realizátor dohodnou na větším rozsahu poskytování služby, 
 
c) stravné činí 100 Kč/den (oběd a 2 svačinky) a platí se měsíčně předem vždy do 5. dne příslušného 
měsíce, a to nejméně v rozsahu stanoveném smlouvou, resp. ve vyšší částce, pokud se rodič 
a realizátor dohodnou na větším rozsahu poskytování služby. 

• Informace k platbě rodiče obdrží na e-mailovou adresu. Platba se provádí bankovním 
převodem vždy do 5. dne příslušného měsíce na účet č. 2400112625/2010, VS a SS – v e-mailu 
s pokyny k platbě, nebo po domluvě složením v hotovosti. 



 

 
 

 
 

 
• Školkovné se hradí stále, i při předem nahlášené absenci, omluvené stravné bude vráceno 

v další platbě. 
 

• Rodiče jsou povinni elektronicky zaevidovat příchod a odchod dítěte (elektronická čtečka 
a čip), čímž stvrzují předání a převzetí dítěte. 
 

• Rodiče jsou povinni předat dítě ve sjednanou dobu – 7:30–9:00 lektorce. 
 

• Rodiče jsou povinni předat dítě zdravé a čisté, v opačném případě máme právo odmítnout 
převzetí dítěte do péče. 
 

• Za svěřené děti přebíráme plnou zodpovědnost, jsme pojištěni. 
 

• Jsme povinni dodržovat veškeré hygienické podmínky stanovené pro péči o děti. 
 

• Jsme oprávněni odmítnout převzít dítě, když vzniknou překážky pro péči o dítě – technické 
problémy provozovny, nemoc lektorek apod. 
 

• Rodiče vybaví dítě přezůvkami, náhradním oblečením a dalšími věcmi dle instrukcí lektorky 
a jsou povinni sledovat nástěnky ohledně plánovaných akcí. 
 

• Rodiče (stejná osoba, která dítě předala, pokud není domluveno jinak) jsou povinni vyzvednout 
dítě ve sjednaném čase – provozní doba po–čt 7:30–17:00, pá 7:30–15:30. Za pozdní příchod 
je stanovena sazba hodinového hlídání 100 Kč/hod. Rodič je povinen informaci, že se zpozdí, 
zavolat lektorce, v opačném případě ona kontaktuje druhou kontaktní osobu z přihlášky. 
 

• Omluvy jsou možné do 18:00 předchozího dne plánované docházky. 
 

• Po této hodině se absence považuje za neomluvenou a strava za neodchozený den propadá. 
 

• V případě, že se u dítěte projeví infekční onemocnění, se kterým pravděpodobně již navštívilo 
školku, rodiče neprodleně informují kontaktní osobu. 
 

• O státních svátcích provoz není, o prázdninách bude provoz zajištěn. 
 

• Telefonní spojení přímo na dětskou skupinu Mravenečci: 776 341 700 
 

• Kontaktní osoba: Alena Hálová, e-mail: mikrojesle@brandyskymatysek.cz 
 

První vydání dne 1. 7. 2022 


