VNITŘNÍ PRAVIDLA DĚTSKÉ SKUPINY NA RYBNÍČKU
POSKYTOVATEL:
Centrum sociálních služeb Praha 2
se sídlem Máchova 14, Praha 2
příspěvková organizace městské části Praha 2
IČ 70880841
statutární zástupce: Mgr. Martina Polanská, MBA, ředitelka

OZNAČENÍ DĚTSKÉ SKUPINY: Ráčci
Počet dětí 20 ve věku od 1 roku do 3 let věku
MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY: Ječná 29, Praha 2, 1. patro

DEN ZAPOČETÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY: 1.9.2018
PROVOZNÍ DOBA: pondělí–pátek, v čase 6 17 h
ÚHRADA ZA SLUŽBU
Úhrada za službu závisí na volbě docházky dítěte do dětské skupiny a trvalém bydlišti dítěte. Při trvalé
docházce je hrazen paušální poplatek ve výši 2500 Kč rodiči dětí z Prahy 2, rodiče dětí s trvalým
bydlištěm mimo Prahu 2 hradí paušální poplatek v částce 6500 Kč měsíčně.
Nepravidelná docházka dítěte (bez vazby na jeho trvalý pobyt) je účtována částkou 100 Kč/hod.
Celodenní strava činí 35 Kč / den.
Předpis úhrady na další kalendářní měsíc je vyvěšen na nástěnce oddělení a také na webových
stránkách http://cssp2.cz/jesle-na-rybnicku/.

STRAVA
Strava je připravována ve vlastní kuchyni jeslí, denně z čerstvých potravin.
Snídaně se podává do 8.30 h | přesnídávka 9- 9.30 h | oběd 11 -11.45 h | svačina 14.30 h.
Podávané druhy nápojů-mléko, bílá káva, čaj, švédský čaj, ovocné čaje, kakao, stolní voda.
Po celý den se dětem nabízí ovocné čaje vč. pobytu na zahradě. Jídelní lístky jsou k dispozici na
nástěnce oddělení a webových stránkách http://cssp2.cz/jesle-na-rybnicku/.

PROVOZNÍ INFORMACE
Do dětské skupiny se přijímají děti na základě žádosti, která obsahuje základní údaje o dítěti a
zákonném zástupci. Služba je poskytována na základě písemné smlouvy, před jejímž uzavřením je
rodiči předložen lékařský posudek o zdravotním stavu dítěte (vč. potvrzení o povinném očkování
dítěte). Rodič předává doklad o vazbě na trhu práce (pracovní smlouva, potvrzení o studiu, potvrzení
Úřadu práce, že se uchazeč uchází o zaměstnání a u OSVČ je to čestné prohlášení).
Datum: 1. 10. 2021
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