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Informace rodičům dětí nastupujících do Dětské skupiny JU - Kvítek 
 
Vážení rodiče, 
dovoluji si Vám touto cestou podat nejdůležitější informace týkající se zahájení provozu Dětské 
skupiny JU – Kvítek. 
 
Zároveň si dovoluji Vás společně s dětmi, pozvat na „Den otevřených dveří – Kvítek Rio 
2016“, který se uskuteční dne 31. 8. 2016 od 13:00 hod v budově dětské skupiny. Budete si 
moc prohlédnout prostory celé budovy, zahradu DS a budou na vás čekat soutěže a další 
zajímavé činnosti. Můžete přicházet průběžně od 13:00 hod do 17:00 hod. Není nutné 
dorazit hned ve 13:00 hod. 
 
Provoz bude zahájen 1. 9. 2016 od 7:00 hod. Z důvodu adaptace vašich dětí můžete se dětmi 
zůstat v dětské skupině, jak dlouho budete chtít. 
Prosím Vás, abyste si donesli s sebou fotografii dítěte, kterou si vybere nejlépe samo a bude ji 
mít místo značky na šatně. 
 
Provozní doba:   každý všední den od 7:00 – 17:00 h. 
 
Podepsání smlouvy: v době nástupu dítěte do skupiny musí být podepsána smlouva 
V současné chvíli mají smlouvu právníci. Jakmile ji budu mít zpět, zašlu Vám ji e mailem, 
prostudujte ji prosím a přineste podepsanou ve dvou stejnopisech do DS. Společně se 
smlouvou Vám zašlu i provozní řád DS. 
 
Úplata za poskytovanou službu: 
Úplatu hraďte prosím svolením k inkasu (formulář je k vyzvednutí u ředitelky DS: 
(bezhotovostně na účet č.  :………. do 15. v měsíci) 

 docházka max. 10 dní v měsíci: 1 000,- Kč 

 docházka nad 10 dní v měsíci:   2 000,- Kč 
Docházka dítěte do DS, bude upravena ve smlouvě. O změnu docházky je nutno žádat 
písemně a bude upravena dodatkem ke smlouvě. 
 

Konzultační hodiny pro rodiče: 
 
Po dohodě s ředitelkou DS. Termín je možno domluvit telefonicky, nebo e mailem. 
Pokud budou rodiče chtít cokoli konzultovat s pečujícími osobami svého dítěte, mohou denně 
při vyzvedávání svého dítěte, nebo je možné si domluvit termín dopředu. 
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TELEFONNÍ KONTAKTY DO TŘÍD: 
 
DĚTSKÁ SKUPINA – KVÍTEK 1: 734269030 
DĚTSKÁ SKUPINA – KVÍTEK 2: 734269031 
 
Úhrada školních akcí DS: 
 
Plánujeme akce DS jak přímo v areálu DS, tak také mimo areál. Některé akce budeme 
financovat sami a některé Vás požádáme o úhradu. Abychom Vás neobtěžovali 
upozorňováním na úhradu, dovoluji si Vás požádat o částku 200,- Kč. Tato částka bude uložena 
ve „fondu akcí“ a použita na úhradu některých akcí. 
O čerpání Vás budu průběžně informovat vyúčtováním, tabulkou, kterou Vám zašlu 
elektronicky. 
 
Stravování v DS: 
 
Dětem starším dvou let, bude zajišťovat celodenní stravu dětská skupina ve spolupráci 
s Menzou. Na webových stránkách Menzy je odkaz na dětskou skupinu JU, pod ikonou 
„školka“: 
https://menza.jcu.cz/faces/secured/objednavky.jsp?terminal=false&keyboard=false&printer
=false 
Zde si objednáte jídlo pro své dítě, ale pouze ve formě: 
dopolední svačina 
oběd 
odpolední svačina 
Můžete si ho přihlásit na určitou dobu dopředu, následně pak jen odhlašovat a upravovat 
přihlášený počet jídel. VŽDY JEN NEJPOZDĚJI DO 14:00 HOD PŘEDEŠLÉHO DNE. 
 
Děti do dvou let věku si, z důvodu specifických potřeb stravování, budou nosit svojí stravu 
z domova. Ve skleněných uzavíratelných nádobách, označených jménem. To předají, při 
příchodu dítěte do DS, paní hospodářce. 
 
Úhrada stravování: 
 
Stravování je možno hradit bezhotovostním převodem: inkasem 
 
Kalkulace stravného: 
Dopolední svačina: 14,- Kč 
Oběd:                        40,- Kč 
Odpolední svačina: 14,- Kč 
 

https://menza.jcu.cz/faces/secured/objednavky.jsp?terminal=false&keyboard=false&printer=false
https://menza.jcu.cz/faces/secured/objednavky.jsp?terminal=false&keyboard=false&printer=false
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Děti budou mít zajištěný celý den pitný režim a denně čerstvé ovoce a zeleninu. 
Omlouvání nepřítomnosti dítěte: 
 
Pokud dítě nepřijde do DS, prosíme Vás o telefonické omluvení. 
 
Provozní pokyny: 
 
Děti můžete přivádět do DS během celého dne, dle vlastní potřeby. Je nutné pouze 
respektovat docházkovost, kterou máme podmíněnou dotačním titulem. A pokud budete 
vědět, že přijdete později, jak v ranních hodinách, je vhodné o tom telefonicky informovat, 
abychom měli přehled. 
 
Informace pro rodiče o nadcházejících akcích DS: 
 
Prosím rodiče o sledování nástěnek v budově a o průběžné nahlížení na webové stránky 
Dětské skupiny JU – Kvítek: http://www.jcu.cz/o-univerzite/zazemi-a-sluzby/detska-skupina-
ju 
Budou zde uvedeny důležité informace, které potřebujete vědět. 
 
 
Doporučená výbava do DS 

 Přezůvky: jsou na vašem zvážení, aby dobře držely na noze ( NE: pantofle, crocs) 
 Pyžamo (podepsané) 
 Hřeben  (podepsaný) 
 Sáček, který najdete ve skříňce na šatně, bude stále na šatně a bude v něm uloženo 

náhradní oblečení( spodní prádlo, ponožky, tričko, tepláky) 
 Igelitovou tašku na znečištěné oděvy 
 Pláštěnku nebo jiný oděv do deště 
 Gumovky 

Dovolujeme si Vás požádat, aby všechny věci byly viditelně podepsané a nedocházelo 
k nepříjemným záměnám. 

Pro děti které nosí pleny, prosím doneste vlastní pleny na výměnu a hygienické ubrousky, 
podepsané. Budou použity pouze pro Vaše dítě. 

Uvítáme Vaše nápady a podněty a předem děkujeme  

 
 
Vážení rodiče, 

http://www.jcu.cz/o-univerzite/zazemi-a-sluzby/detska-skupina-ju
http://www.jcu.cz/o-univerzite/zazemi-a-sluzby/detska-skupina-ju
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pevně věřím, že naše vzájemná spolupráce bude kvalitní a povede ke spokojenosti všech stran, 
především Vašich dětí. Naší prioritou je, aby dítě rádo chodilo do DS a cítilo se tu bezpečně a 
spokojeně. A Dětská skupina JU – Kvítek vycházela maximálně vstříc Vašim potřebám. 
 
 
S  pozdravem 
Bc. Magdalena Dušáková 
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