
 

 
 

PODMÍNKY ÚČASTI VE ŠKOLIČCE 
 
 

1. Přihlášení a odhlášení 
Do školičky lze přihlásit dítě od 2 let věku do 5 let, které se podrobilo stanoveným pravidelným 
očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou 
kontraindikaci.  
Odhlášení dítěte ze školičky musí být vždy písemné. Uhrazená úplata se nevrací s výjimkou závažného či 
zdravotního důvodu. 

 
2. Provoz a denní kapacita 
Školička je otevřena od pondělí do pátku od 8:00 do 12:00 hod. (mimo vedlejších a hlavních prázdnin  
a státních svátků). Činnost školičky začíná od 19.9.2022 a končí 2.6.2023, pokud nebude stanoveno jinak. 
Denní kapacita školičky je stanovena na maximum 12 dětí. 
 

3. Docházka 
Každé dítě společně s přihláškou musí odevzdat zápisový lístek. Docházka je určena dobou na 
zápisovém lístku. Každá změna musí být vždy oznámena písemnou formou. 
Dítě přichází do školičky od 8:00 do 8:30 hod. a odchází v čase od 11:30 do 12:00 hod., pokud nebude 
individuálně domluveno jinak. 
Zákonný zástupce omlouvá dítě telefonicky na čísle 721 522 858 nejpozději do 10:00 hod. předchozího 
dne, nebo v odůvodněných případech do 8:30 hod. ráno daného dne, a předběžně stanoví dobu, po 
kterou bude dítě nepřítomno. 
Zákonný zástupce předává osobně dítě po jeho převlečení v šatně pracovnici školičky. 
Zákonný zástupce předává dítě do školičky bez zjevných známek onemocnění. 
Pracovnice školičky má právo a zároveň povinnost nepřevzít dítě jevící známky infekčního onemocnění. 
Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu ve školičce (teplota, zvracení, bolesti břicha, náhlá 
změna zdravotního stavu) je zákonný zástupce telefonicky informován a vyzván k neprodlenému 
vyzvednutí dítěte ze školičky a zajištění další péče.  
Pracovnice školičky neručí za případné poškození nebo ztrátu cenných předmětů a hraček donesených 
z domova. 
 

4. Úplata 
Je stanovena úplata ve výši 2000 Kč/10 vstupů bez možnosti vrácení za nevyčerpané vstupy.  
Je možné zajištění stravy, tj. obědů a svačin. Úplata za stravné (oběd, 1 svačina, pitný režim) je stanovena 
na 70 Kč/den. Zákonný zástupce uhradí stravné za odebrané obědy vždy zpětně na základě výzvy 
k platbě nejpozději do 25. dne měsíce, ve kterém byla výzva k platbě odeslána.  

 
5. Stravování 
Stravování je zajištěno ze Střediska volného času Ivančice. 
Dítě obdrží denně jeden oběd – polévka, hlavní jídlo a 1 svačinu. Pitný režim je k dispozici po celou dobu 
pobytu dítěte ve školičce. 
Odhlášení stravy v případě nepřítomnosti dítěte je možné do 10 hodin na následující den. 
V odůvodněných případech je možné si stravu v první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout pouze 
v době vydávání obědů a to od 11:30 do 11:45 hodin.  

 
 



6. Režim dne 

8:00-10:00 

• scházení dětí (do 8:30 hodin), ranní hry dle výběru dětí, individuální i skupinová práce s dětmi, 
řízené aktivity, svačina 

10:00-11:00 

• pobyt venku (dle počasí) 
11:00-12:00 

• skupinová práce s dětmi, hygiena, oběd, odchod domů 
 

7. Vybavení dětí 
Zákonný zástupce převléká dítě v šatně. Dítě musí být vybaveno: oblečení na pobyt v místnosti i venku, 
přezůvky, náhradní oblečení, včetně spodního prádla, ručník, bryndák, utěrka dle potřeby, pracovní 
košilka či zástěra, vlastní láhev na pití, 3x balení papírových kapesníků, 3x balení obyčejných ubrousků, 
1x vlhčené ubrousky  
 
 
V Ivančicích 1.10.2022                  
Mgr. Jana Heřmanová, ředitelka SVČ 


