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PRAVIDLA POBYTU a PLATEBNÍ PODMÍNKY 

v Mateřském a dětském centru Myška Miškovice 

Polabská 34, Praha 9 – Miškovice 

 

• Dítě je přijato na základě řádně vyplněné přihlášky a pravidlech pobytu. 
• Dítě vyzvedává pouze zákonný zástupce nebo další osoby uvedené v přihlášce.  
• O nepřítomnosti dítěte nás informujte předem na e-mail myskamiskovice@seznam.cz  

nebo sms na tel.: 604 503 669. 
• Děti u nás potřebují: přezůvky, náhradní oblečení (pro „havarijní“ situace), vhodné oblečení na hřiště, 

krém na opalování, repelent, pokud dítě používá pleny, tak je přibalte na celou dobu pobytu, 

svačinku. Všechny věci, prosíme, podepište.  
• Dítě do centra předávejte vždy zdravé – při náznacích nemoci jsme oprávněni dítko nepřijmout. 
• Při podezření na infekční onemocnění je nutné při návratu do školky doložit zprávu od lékaře o 

ukončení léčby a bezinfekčnosti. 
 

 
INFORMACE O PLATBÁCH: 

 
Platební a provozní podmínky rezervačních permanentek, platné od 1.6.2017: 

• Výhody permanentky: jistota místa ve dny určené v přihlášce, osobní značka, místo v šatně 

včetně úložného boxu, označený ručník, lůžkoviny pro pobyt během odpoledního klidu, výchovně 

vzdělávací program, pitný režim. 

• Cena permanentky je stanovena na základě přihlášky a je dána četností docházky, kterou zvolí 

rodič při přihlášení dítěte. Zvýšit frekvenci docházky je možné po dohodě a podle kapacity 

okamžitě. Snížení docházky je nutné nahlásit min 1měsíc před plánovanou změnou. 
• Platba se provádí nejpozději k 5tému dni v měsíci na daný měsíc předem a to převodem na účet 

201130485/0600 (do poznámky vždy uvádějte celé jméno dítěte) nebo v hotovosti na místě. 
• Za omluvené dny může zřizovatel poskytnout náhradu nad rámec rezervovaných dní, ale pouze 

v případě, že toto kapacitní možnosti dovolí.  

• V případě, že je absence dítěte delší než 14 kalendářních dní jdoucích za sebou, je nutné doložit 
lékařskou zprávou nemoc a její délku. Zřizovatel v tomto případě může udělit v následujícím 
měsíci slevu z běžné permanentky. Nárok na slevu je možné uplatnit 1x za školní pololetí.  

• Je-li docházka přerušena na déle než 14 kalendářních dní jdoucích za sebou a rodič má zájem o 
udržení místa, je nutné hradit udržovací poplatek ve výši 50% z běžné permanentky. Při 
neuhrazení udržovacího poplatku dochází k zániku rezervace místa a místo se značkou je 
obsazeno dalším zájemcem. 

• Potvrzení pro účely získání slevy na umístění dítěte v předšk. zařízení od 1.1.2016 nevydáváme. 
• Tento typ docházky je závazný a výpovědní doba je 1měsíc. 

Platební podmínky pro jednorázové hlídání platné, od 1.6.2017: 
• cena za jednorázové hlídání je stanovena na 150-200Kč/hod a účtována je každá započatá hodina  
• z důvodu omezené kapacity je nutné ověřit si volné místo s dostatečným předstihem 
• platba za jednorázové hlídání se provádí v hotovosti při vydání dítěte  
 

 
S uvedenými pravidly jsem se seznámil/a a svým podpisem s nimi souhlasím. 

 
 
Jméno a příjmení dítěte:  

 
 
Jméno a příjmení zákonného zástupce: 
 

 
V      dne:    Podpis: 


