Přihláška do MINIŠKOLKY v Rodinném centru Vlnka
Jméno a příjmení dítěte: ............................................................................................................
Datum narození: .........................................................................................................................
Docházka:

Pondělí

svačina

oběd

Středa

svačina

oběd

Čtvrtek

svačina

oběd

Jméno a příjmení zákonného zástupce: .....................................................................................
Ulice, č.: ................................................................................................. PSČ: ..........................
Město: .................................................................. Část obce: ....................................................
Telefon, e- mail: .........................................................................................................................

Informace pro rodiče
V Miniškolce je třeba, aby každé dítě mělo:
 VŠE PODEPSANÉ
 přezůvky
 batůžek s náhradním oblečením (pro případ umazání, apod.), kapesníčky
V případě celodenní docházky i se spaním dítě navíc potřebuje:
 kartáček, pastu, kelímek
 pyžamo
 vlastní povlečení

Vyzvedávání dětí ze školky
Dítě, které odchází ze školky před obědem, je potřeba vyzvednout do 11:30. Dítě, které
odchází po obědě je potřeba vyzvednout v čase 12:00 – 12:30. Odchod dítěte po spaní
je možný od 14:30 do 16:00 (v pátek 14:30 – 15:00). Vchod do Miniškolky se zamyká
v 16h. Pokud rodič vyzvedne dítě po domluveném čase, bude mu naúčtovaná částka
200 Kč za započatou hodinu.

Informace o platbách za školné a stravné

Platnost přihlášky od: ………………………………………………………
Platnost přihlášky do: ………………………………………………………

Součástí přihlášky jsou přílohy, které odevzdáte před nástupem:
 Souhlas s uchováním a zpracováním osobních údajů
 Souhlas s ošetřením dítěte
 Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte
 Zmocnění k vyzvednutí dítěte
 Profil dítěte
Přílohy, které si necháte
 Provozní řád
 Manuál k náhradovému systému Onlineskolky.cz
 Ceník

Školné na další měsíc se hradí do 25. dne předcházejícího měsíce převodem na účet.
Stravné se hradí převodem na účet do 5. dne následujícího měsíce.
Pro ukončení docházky dítěte v jiném, než dohodnutém termínu, je nutné písemné
oznámení do 10. dne předchozího měsíce (př. v červnu už mé dítě chodit nebude, je
potřeba informaci oznámit nejpozději do 10. 5.)
Při nedodržení platebních podmínek se účtuje úrok z prodlení, který za 1 den činí 0,05%
z celkové ceny.
Při převodu na účet prosíme o uvedení následujících informací do platebního příkazu:
 č. ú.: 402 688 1369/0800,
 jméno dítěte,
 měsíc, který hradíte,
 variabilní symbol č. 21 (platba za školné)
 variabilní symbol č. 22 (platba stravného)

V ……………….…… dne ………………………….
Podpis zákonného zástupce

Další informace na tel.: 601 388 578, nebo mailu: miniskolka@rcvlnka-plzen.cz

