DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9
Pracoviště Černý Most - Generála Janouška 1060, Praha 9
tel.: 734134023, matylda.smolkova@ddmpraha9.cz, www.ddmpraha9.cz

PRAVIDLA DOCHÁZKY CENTRA PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
Následující pravidla, která si Vám dovolujeme předložit, považujeme za důležitá
pro naši optimální vzájemnou spolupráci. Děkujeme za jejich dodržování.

Organizační informace
o Dítě je zařazeno do CPD na základě vyplněné přihlášky a lékařského
potvrzení.
o Dodržujte prosím docházení dítěte do CPD ve Vámi stanovené dny.
o Dodržujte prosím časy pro předání dítěte do CPD
(8:00 - 8:30 hod.).
o Dodržujte prosím časy pro vyzvedávání dítěte z CPD
(12:00 - 13:00 hod.).
o Dítě vyzvedává pouze zákonný zástupce nebo další osoby uvedené v
přihlášce.
o O nepřítomnosti dítěte nás informujte prosím nejpozději 1 den předem osobně
nebo telefonicky: 286 889 428, 734 134 021 (lze i SMS), příp. na emailové
adrese: matylda.smolkova@ddmpraha9.cz

Zdravotní stav dítěte
o Dítě do CPD předávejte vždy zdravé.
o Informujte nás prosím o změně zdravotního stavu dítěte (výskyt infekčního
onemocnění).
o V případě, že je dítě po nemoci, prosíme, dodržujte dobu rekonvalescence
v domácím prostředí.
o Pedagog má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení
nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.
o Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v DDM (teplota, zvracení,
bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další
zdravotní péče o dítě.
o S sebou: přezůvky, svačina, pití, kapesník, látkový ručník, oblečení na pobyt
venku, příp. náhradní oblečení (prosíme vše podepsat).

Informace k platbě
o Uhrazení měsíční platby ve výši 1 000,- Kč zaručuje místo v CPD pro Vaše
dítě.
o Měsíční platbu uhraďte vždy do 20. v daném měsíci na měsíc následující
bankovním převodem na Váš variabilní symbol.
o Pokud platba nebude provedena, nemůžeme a nebudeme nadále držet
místo pro Vaše dítě.
o Platby nevracíme ani nepřevádíme do dalšího měsíce.
o Číslo účtu: 2200275489/2010
o Variabilní symbol obdržíte po přihlášení dítěte.

Provoz v době školních prázdnin
Činnost CPD Zahrádka je přerušena během těchto školních prázdnin:
• Zahájení: pondělí 5. září 2022
o Podzimní prázdniny: středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022
o Vánoční prázdniny: začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2.
ledna 2023. Provoz CPD bude zahájen v úterý 3. ledna 2023.
o Pololetní prázdniny: pátek 3. února 2023
o Jarní prázdniny: 6. února - 12. února 2023
o Velikonoční prázdniny: čtvrtek 6. dubna 2023
o Letní prázdniny: sobota 1. července 2023 - čtvrtek 31. srpna 2023
o Mezi státními svátky bude činnost přerušena, pokud bude méně než pět
zájemců o provoz.
……………………………………………………………………………………………………………
Byl/a jsem seznámen/a s výše uvedenými Pravidly Centra pro předškolní děti
„Zahrádka“ v DDM Praha 9 – pracoviště Černý Most.
Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………….……………………………………...
Jméno a příjmení zákonného zástupce: ………………………….…………………………………
Podpis zákonného zástupce: …………………………………………………
V Praze dne …………………………….

