Provozní změny v Dětské skupině Panenské Břežany od 1. 7. 2022
(změny na základě novely zákona č. 247/2014 Sb.)

Počet dětí:
-

Přijetí 12 dětí na pravidelnou docházku 5 dní v týdnu v souladu s kritérii a podmínkami přijetí*.

Ceník a úhrada poskytovaných služeb v dětské skupině:
Stravné – svačiny vlastní,
– polední teplé jídlo - cena za 1 oběd (polévka + hlavní jídlo) je 60 Kč.
Vyúčtování probíhá měsíčně dle počtu odebraných porcí. Úhrada za stravné je splatná každého 10. dne
následujícího měsíce na účet Obce Panenské Břežany s uvedeným jménem dítěte v poznámce.
Služba péče o dítě je provozovatelem poskytována s částečnou úhradou nákladů.
Cena měsíčního příspěvku je 2 500 Kč.
Měsíční příspěvek je určen na provozní náklady + zahrnuje všechny kulturní a jiné akce pro děti
v průběhu celého roku.
Tato částka je fixní, je povinnost jí platit i v případě absence dítěte z důvodu nemoci.
Částka bude poměrně snížena jen v případě uzavření provozu dětské skupiny zřizovatelem či státem.
Úhrada měsíčního příspěvku za službu péče o dítě je splatná každého 25. dne předchozího měsíce na
účet obce Panenské Břežany s uvedeným jménem dítěte v poznámce.
V Panenských Břežanech, dne 23. 3. 2022
………………………………..
Mgr. Martin Hakauf, zástupce zřizovatele

*Kritéria a podmínky pro přijetí:
1. Do Dětské skupiny Panenské Břežany se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v Panenských Břežanech.
2. V případě naplnění kapacity rozhoduje datum narození dítěte.
3. Do Dětské skupiny Panenské Břežany se přednostně přijímají děti zvládající osobní hygienickou samostatnost a sebeobsluhu.
4. Absolvování povinného očkování – dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákon č. 258/2000 Sb., v platném znění).
5. Doložení dokladu o vazbě na trh práce u rodiče (pracovní poměr, OSVČ, registrace na úřadu práce, studium, rekvalifikace).

