
 

 

O r g a n i z a č n í  p o k y n y  k  n á s t u p u  d í t ě t e  d o  z a ř í z e n í  
 

Dětské skupiny a rehabilitační stacionář 
Bratří Čapků 277, Příbram VII  - 26101 

tel. 318 626 114 
 
 

Milí rodiče, těší nás, že jste si pro docházku Vašeho dítěte vybrali právě naše zařízení. Pro usnadnění 
procesu přijetí dítěte máme pro Vás několik základních informací: 

1. Doklady pro přijetí dítěte do zařízení  

• Přihláška do zařízení. 

• Zpráva o zdravotním stavu dítěte před přijetím do zařízení. 

• Přihláška ke stravování. 

• Prohlášení, týkající se vyzvedávání dítěte. 

• Informovaný souhlas s pořizováním a použitím audiovizuálního materiálu pro prezentační  

a propagační účely. 

 

2. Délka provozu  

• Příchod dětí: 6:15 – 8:00 hod (výjimečně později po předchozí domluvě). 

• Vydávání dětí: 

a) Od 11:45 – 12:00 hodin – prosíme nahlásit hned ráno. 

b) od 14:15 - 16:30 hod. 

 

3. Docházka dítěte  

• Nepřítomnost dítěte omluvit, možno telefonicky na čísle 318 626 114, nebo 

DS Berušky:770 158  872,  

DS Sluníčka: 770 158 871,  

rehabilitační stacionář: 770 158 870. 

• Vrací-li se dítě po nemoci, je nutno předložit potvrzení od lékaře nebo čestné prohlášení 

rodičů/zákonných zástupců, že je již dítě zdravé a může do kolektivu. 

 

4. Doprovod dítěte 

• Dítě přivádějí, odvádějí ze zařízení zákonní zástupci dítěte, nebo jiné osoby, starší  

18. let, které rodiče předem pečující osobě představí.  

• Zároveň je nutno předložit písemné potvrzení zákonných zástupců o tom, že tyto osoby mohou 

dítě ze zařízení vyzvedávat a zodpovídají tudíž za bezpečnost dítěte. 

 

5. Ranní filtr 

• Rodiče při příchodu dítěte do zařízení informují pečující osobu o zdravotním stavu dítěte, 

(neklidný spánek, zvýšená teplota, kašel, nachlazení dítěte a jiné změny zdravotního stavu nebo 

chování dítěte). Přijato může být jen zdravé dítě! 

 

 



Strana 2 (celkem 2) 

 

6. Stravování dítěte 

• Snídaně + ovoce, oběd, svačina, pitný režim v průběhu dne. 

• Stravné schvaluje rada města, v současné době činí: 34,- Kč na den. 

 

7. Poplatek za dětskou skupinu a rehabilitační stacionář (příspěvek na provoz) 

• Schvaluje rada města, u dětí z intaktní populace činí 900,- měsíčně. 

• U dětí dlouhodobě zdravotně nebo těžce zdravotně postižených (ZTP, ZTP/P na základě posudku 

lékaře) činí 600,- Kč měsíčně. 

• Zákonný zástupce si musí zřídit u své banky příkaz k povolení inkasa na úhradu stravného     
a příspěvku na provoz DS a nebo RHS, (ne trvalý příkaz), s minimálním krytím (limit) 1.800 Kč  
na účtu pro jedno dítě. Příkaz pro stažení inkasa bude vždy k 20. dni daného měsíce. 
 

8. Při nástupu dítěte je vhodné přinést:   

- 1 balení toaletního papíru 

- 1 balení papírových kapesníčků 

- jednorázové pleny podle potřeby 

- 1 balení vlhčených ubrousků (pro děti, které nosí pleny) 

 

 

9. Doporučení pro rodiče: 

- doporučujeme dětem dávat vhodné bačkorky s pevnou patou, všechnu obuv prosíme, podepište 

- z důvodu bezpečnosti dětí není vhodné dávat dětem do zařízení korálky, řetízky, náramky apod. 

 


