
Provozní řád Klubu Pilné včelky -  CHODOV  

 Klub Pilné včelky je čistě soukromým zařízením, které vzniklo na základě živnostenského oprávnění, 
nepodléháme tedy síti Ministerstva školství ČR. Jako soukromé zařízení nemáme nárok na žádné státní dotace 
ani příspěvky.  

Provoz  Klubu 

• do klubu přijímáme děti od 2 let (po domluvě možno i mladší) 

• přijímání dětí probíhá v průběhu celého roku až do naplnění kapacity (následně je možné se registrovat 
jako zájemce o docházku) 

• předpokladem k úspěšnému přijetí dítěte je řádně vyplněná přihláška a podepsání souhlasného formuláře 
s provozním řádem 

Předávání dětí 

• Rodiče jsou povinni předat osobně dítě v 8.30 nebo dle dohody v jiném čase. 

• Chůvy odpovídají za děti od doby převzetí od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je 
opět rodičům či jimi pověřeným zástupcům předají. 

• Chůvy mohou předat dítě jen zákonným zástupcům a osobám jmenovaným na konci tohoto dokumentu, 
který vyplní zákonní zástupci dítěte. 

• Do Klubu jsou přijímány děti zdravé, bez příznaků onemocnění (zvýšená teplota, hnisavá rýma, silný – 
dráždivý kašel, průjmy, zvracení, zánět spojivek atd.…). 

• Rodiče jsou povinni při předávání dítěte chůvě  oznámit jakékoliv změny ve zdravotním stavu dítěte. 
Onemocní-li dítě v průběhu dne v klubu, chůva  oznámí tuto skutečnost rodičům a ti jsou povinni v co 
nejkratší možné době si dítě vyzvednout, aby se nemoc nešířila mezi ostatní děti. Pokud jsou rodiče 
vyzváni k předložení lékařského nálezu, je nutné, aby tak učinili. Je to opatření pro bezpečnost všech dětí 
klubu. 

• Stane-li se úraz v klubu, zajistíme dle závažnosti ošetření dítěte. V každém případě tuto vzniklou 
skutečnost řešíme neprodleně s rodiči či zákonným zástupcem. Při vážném úrazu je volána rychlá 
záchranná služba. 

Platba klubu, omlouvání dětí, adaptace 

• Po uhrazení registračního  poplatku ve výši 840,- Kč je přihláška  do Klubíku platná. Částka je vratná a  
bude odečtena od první platby docházky Klubíku. 

• Částka za  Klub je stanovena na 420,- Kč za jedno dopoledne v týdnu (4 hodiny času tj. 4 x v měsíci) , 
370,- Kč za jedno dopoledne při docházce 2 x dopoledne v týdnu (tj.8 x měsíčně), 350,- Kč za jedno 
dopoledne při docházce 3 x dopoledne v týdnu (tj. 12 x měsíčně), 330,- Kč za jedno dopoledne při 
docházce 4 x dopoledne v týdnu (tj.16 x měsíčně) a 310,- Kč za jedno dopoledne při docházce 5 x týdně 
(tj.20 x měsíčně). 

• Je potřeba vždy povinně uhradit zálohu za 4 návštěvy v měsíci (pokud je kalendářní měsíc krátký nebo 
je v stanovené dny klubu státní svátek, poníží se vždy záloha o dané dny, tj. prosinec – 3 středeční 
dopoledne – platba je 3 x 420,- Kč).  

• Rodiče omlouvají děti vždy dopředu v rezervačním systému Auksys nebo prostřednictvím sms zprávy, 
do 19:00 hod předchozího dne.  

• Pozdější omluvy bereme jako neomluvené. 

• Řádně omluvené náhrady Klubíku u pravidelné docházky dětí tj.2 x týdně  , částka úhrady není nároková. 
V případě, že není v následujícím měsíci volné místo se částka za neodchozené dny nevrací. 

• Řádně omluvené náhrady klubíku u pravidelné docházejících dětí tj. 3 až 5 x týdně řešíme převodem 
částky do dalšího měsíce snížené o 20% ceny. 

• Při dlouhodobé nemocnosti dítěte řešíme platbu a náhrady individuálně. 

• Částku za klub je třeba uhradit nejpozději do 7. dne daného měsíce po obdržení vyúčtování, bankovním 
převodem na účet číslo nebo hotově na recepci RC Pilné včelky. 

• Pokud částka za klub není uhrazena více než 2x v stanoveném termínu je dítě vyloučeno z docházky. 



• První 3 adaptační hodiny jsou ZDARMA , další adaptační hodina je vždy 150,- Kč/hodinu. 

• Adaptace probíhá dle přihlášení dětí v rezervačním systému a dle obsazenosti kapacity jednotlivých dnů 

• První adaptace probíhá 20 min až 1,5 hodiny. 

• Ukončení docházky Klubíku je potřeba nahlásit  jeden měsíc předem. 

• V případě omezení nebo uzavřením provozovny z důvodu nařízení Vlády ČR nebo příslušných orgánů 
bude úhrada v daném měsíci převedena do měsíce kdy bude provozovna opět otevřena. V případě, že 
omezení nebo uzavření bude delší než 30 dní platí rodič udržovací poplatek výši  420,- Kč (jeden den 
docházky)/měsíčně. Po znovuotevření se částka  nevrací. 

Rodiče mají právo 

• na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života. 

• po dohodě s lektorkou být přítomni činnostem v klubu. 

• přispívat svými nápady a náměty k obohacení programu klubu. 

• zúčastňovat se akcí pořádaných klubem. 

• konzultovat výchovné, vzdělávací a jiné problémy svého dítěte s lektorem. 

Rodiče mají povinnost 

• při nástupu dítěte poskytnout veškeré informace nutné k řádné evidenci dítěte(zdravotní pojišťovna a 
telefonní spojení na rodiče či jiného zákonného zástupce) oznámit veškeré změny týkající se evidence a 
sepsat je písemně s lektorem – nahlásit změny v adrese, emailu, telefonu apod. zajistit dětem pro pobyt 
v klubu vhodné a bezpečné oblečení a obuv.  

• řádně dětem označit pití a svačinu v krabičce. 

Prohlášení o ochraně osobních údajů 

• Všechny nám poskytnuté osobní údaje jsou použity pouze pro potřeby RCPV, jsou chráněny před 
zveřejněním a použitím třetí osobou a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Zákon o 
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků, a v souladu se souvisejícími právními 
předpisy České republiky. 

• Souhlasím s uveřejněním fotografií dítěte na webových a facebookových stránkách naší školky 
www.rcpilnevcelky.cz       ANO / NE 

Důležité informace 

• Omluvy v rezervačním systému Auksys nebo formou sms :    Jméno dítěte + den omluvy  na tel. číslo:  
608522210 (recepce RC Pilné včelky). 

• Veškerá ostatní přání či připomínky (náhrady, docházka atd. …): … nebo na e-
mail:    info@rcpilnevcelky.cz. 

• Pověřené osoby pro vyzvedávání dítěte: 

• Jméno a příjmení: _____________________________________________ 

• __________________________________________ 

• __________________________________________ 

• __________________________________________ 

 

Provozní řád  Klubu Pilné včelky jsem četl/a a bez výhrad souhlasím: 

Datum a podpis rodiče (zákonného zástupce)       

 

V Praze dne …………………….…..              Podpis ……………………………………….. 

 

Provozovatel: Martina Stříteská Pilné včelky, IČO:74718657, provozovna Pošepného náměstí 2022, Praha 
4, Chodov, tel.:608522210        Platnost od 1. 9. 2022 

 

http://www.rcpilnevcelky.cz/

