DC NEZNÁLEK Z.S. – Mob.720 172 196

Tel.728 095 074

Tyršova Stezka 50

Email: info@dcneznalek.cz

468 01 Jablonec nad Nisou

Web: www.dcneznalek.cz

PŘIHLÁŠKA K PRAVIDELNÉ DOCHÁZCE
Dítě
Jméno: ……………………………………………… Příjmení: ………………………………………………………………
Datum narození: ……………………………… Rodné číslo: ………………………………………………………….
Adresa bydliště: …………………………………………………………………………………………………………………..
Zdravotní pojišťovna: …………………………………………………………………………………………......................
Matka
Jméno: …………………………………………….. Příjmení: ………………………………………………………………..
Telefon: ……………………………………………. Telefon do práce: …………………………………………………...
Adresa bydliště (je-li odlišná od adresy dítěte): ……………………………………………………………….
Email: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Otec
Jméno: …………………………………………….. Příjmení: ………………………………………………………………..
Telefon: ……………………………………………. Telefon do práce: …………………………………………………..
Adresa bydliště (je-li odlišná od adresy dítěte): ……………………………………………………….……..
Email: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Další kontakty (můžete uvést kontakt na další blízké osoby, pro případ, že by se
nepodařilo zkontaktovat rodiče – jen pro výjimečné případy – náhlá nemoc apod.)
Např. prarodiče, kamarádka, sousedka apod.:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zdravotní informace:
Stravovací omezení: …………………………………………………………………………………………………………….
Alergie – potraviny: ……………………………………………………………………………………………………………
-

léky: ………………………………………………………………………………………………………………….

-

jiné alergie (pyly, zvířata): …………………………………………………………………………….….

Pravidelně podávané léky v době pobytu v DC: …………………………………………………….………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Očkování: ANO – NE
Zdravotní omezení, další informace: …………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ostatní informace:
Plenky: BĚHEM DNE – JEN NA SPANÍ – JEN NA PROCHÁZKY – NE
Dítě po obědě spí: ANO – NE
Ostatní informace: ………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Typ docházky:
Celodenní docházka

Dopolední docházka

Odpolední docházka

7:00 – 16:30

7:00 – 12:30

11:30 – 16:30(oběd)
12:00 – 16:30 (bez oběda)

5x v týdnu 6.000,-/měs.

5x v týdnu 4.200,-/měs.

5x v týdnu 4.200,-/měs.

4x v týdnu 5.280,-/měs.

4x v týdnu 3.520,-/měs.

4x v týdnu 3.520,-/měs.

3x v týdnu 4.320,-/měs.

3x v týdnu 2.760,-/měs.

3x v týdnu 2.760,-/měs.

2x v týdnu 3.120,-/měs.

2x v týdnu 2.000,-/měs.

2x v týdnu 2.000,-/měs.

1x v týdnu 1.640,-/měs.

1x v týdnu 1.080,-/měs.

1x v týdnu 1.080,-/měs.

Docházka ve dnech:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Jednorázový pobyt v DC Neználek Z.S. (dle volné kapacity):
Celodenní docházka

480,- (53,-/hod.)

Polodenní docházka

300,- (60,-/hod.)

Hlídání dětí

100,-/hod.

Mimo pracovní dobu

Platba:
Bankovním převodem na účet 260270429/0300, variabilní symbol – datum
narození dítěte a do poznámky – pokud je to možné – jméno dítěte

Při podání přihlášky se skládá zápisné ve výši 1.000,- v hotovosti, které se odečítá při
pravidelné docházce až po 3 měsících. V případě kratší docházky, nebo když dítě
nenastoupí, je tento poplatek nevratný.

Podpisem Přihlášky souhlasím s organizačními pravidly uvedenými v příloze.

Místo a datum podpisu: ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jméno hůlkovým písmem + podpis zákonného zástupce

ORGANIZAČNÍ PRAVIDLA

Příloha:

Dětské centrum Neználek Z.S., Jablonec nad Nisou – Kokonín
nemocné dítě prosím omluvte telefonicky do 8:00 h. na telefonu: 720 172 196
•

Pokud tak neučiníte, stravné i pobytné musí být uhrazené!!!
Důležité je, nahlásit datum nástupu po nemoci!!! Pokud to není jasné (kontrola u
lékaře), dejte vědět alespoň 1 den předem, že dítě nastoupí. (jinak nebude
nahlášen oběd!!!)

•

pokud se u dítěte projeví příznaky nemoci během dne, okamžitě rodiče
kontaktujeme a ti jsou povinni si dítě vyzvednout v co nejkratší době

•

při podání přihlášky se skládá zápisné ve výši 1000,- v hotovosti, které se odečítá
při pravidelné docházce až po 3 měsících. V případě kratší docházky, nebo když
dítě nenastoupí, je tento poplatek nevratný. Platba školného v Dětském centru
Neználek probíhá bezhotovostně převodem na účet 260270429/0300 (do
zprávy napsat jméno dítěte)

•

platby na následující měsíc je třeba provést od přijetí emailu s přesnou částkou,
do posledního dne v měsíci, aby dítě mohlo k 1. nastoupit a částka byla uhrazena
(výjimky po domluvě). Každému je kolem 20.tého rozesílán e-mail s přesnou
částkou na další měsíc, která je neměnná!!!

•

Pokud je dítě v době od 20.- 31. nemocné, neznamená to, že můžete zaplatit až
po uzdravení!!! Platba musí být provedena do posledního dne v měsíci!!! Pokud
tak neučiníte a dítě je přihlášené k pravidelné docházce, dítě nemusí být přijato
k docházce na další měsíc a může být vyloučeno pro nedodržení organizačních
pravidel!!!

Z důvodu nemoci a nepřítomnosti dítěte se školné nevrací.
•

Pokud je dítě dlouhodobě nemocné a bylo nepřítomno více jak 10 přihlášených
dní za sebou jdoucích, (dny v jednotlivých týdnech nelze sčítat), platba za pobyt
je další měsíc účtována pouze poloviční.

•

Absenci je nutné nahlásit formou sms, e-mailem či telefonicky do 8 hodiny!!!
Pokud tak neučiníte, je účtováno pobytné i stravné.

•

Jednotlivé případy dlouhodobé absence řešíme individuálně. V případě absence je
vratný poplatek pouze za odhlášenou stravu.

•

Při pravidelné měsíční docházce se platí za pobyt stále stejná částka, ať se jedná o
20 či 23 dnů v daném měsíci, proto není možné svátek nahradit za jiný den.

PODPIS RODIČŮ: ………………………………………………………………………

