ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY HLÍDACÍ ŠKOLIČKY
1. MÍSTO A ČAS HLÍDÁNÍ
Cedrýskova hlídací školička probíhá v prostorách Centra dětí a rodičů (1.ZŠ – zadní vchod
z Tachovské ulice, Západní 18, Plzeň-Bolevec ). Prostor k hlídání je vybaven kobercem
a hračkami.
Hlídání probíhá v pondělí a ve čtvrtek od 8.15 do 12.15 hod.

2. REGISTRACE
Hlídací školičku mohou využít pouze zaregistrovaní rodiče. Registrace rodiče je jednorázová,
probíhá formou vyplnění přihlášky do Hlídací školičky.

3. PŘIHLAŠOVÁNÍ NA HLÍDÁNÍ
BEZ REZERVACE
Do Hlídací školičky je možné přivést dítě bez přihlášení. V tomto případě je možné, že
dítě nebude přijato k hlídání z důvodu naplněné kapacity.

REZERVACE HLÍDÁNÍ
Rezervace hlídání probíhá pouze na základě platby předem osobně v kanceláři CeDRu
(v úředních hodinách)

ZRUŠENÍ REZERVACE
Zrušení rezervace hlídání je možno provést:
- osobně v kanceláři CeDRu
- formou SMS (na tel.č. 728 646 656)
SMS musí obsahovat: jméno rodiče, jméno dítěte, den a hodiny zrušeného hlídání.
Pokud je rezervace zrušena výše uvedenou formou nejpozději daný den hlídání do 8.00 hod,
budou uplatněny storno poplatky pro omluvené zrušení hlídání.

STORNO POPLATKY
omluvená neúčast:
50% ceny hlídání
neomluvená neúčast: 100% ceny hlídání.

4. PLATBA
Úhrada hlídání probíhá při přichodu do Hlídací školičky nebo při rezervaci hlídání.
Cena za 1 hod hlídání je 50 Kč, za 2 a více hodin je to 45 Kč. K úhradě je započítávána započatá
hodina hlídání.

5. PŘEDÁVÁNÍ A VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ
Děti mohou být ke hlídání předávány v průběhu celého dopoledne (přihlašování viz výše), vyzvednuty
musí být nejpozději ve 12.15 hodin. Pokud budou děti opakovaně vyzvednuty později než
v dohodnutou dobu, je CeDR oprávněn příště dítě k hlídání nepřijmout. Děti budou předávány pouze
osobám uvedeným na přihlášce.

6. ZPŮSOBILOST DÍTĚTE K HLÍDÁNÍ
Každý den hlídání podepisuje zákonný zástupce dítěte potvrzení o jeho bezinfekčnosti. Dítě přijaté
k hlídání musí být způsobilé hlídání absolvovat. V případě evidentní nemoci, nachlazení, zdravotního
stavu, který ohrožuje ostatní účastníky Cedrýskovy hlídací školičky, může být dítě z hlídání vyloučeno
a jeho zástupce je povinen si jej urychleně vyzvednout.
Pracovnice CeDRu je oprávněna ukončit hlídání i v případě, že chování dítěte ohrožuje další děti nebo
narušuje program.

7. VYBAVENÍ DÍTĚTE
K hlídání bude dítě předáváno v pracovním oblečení a přezůvkách.
Dítě musí mít na každé hlídání s sebou: podepsaný batůžek, ve kterém bude mít připravené
náhradní oblečení na celý den, příp. pleny, svačinu v podepsané krabičce a pití v označené lahvičce.

Kontaktní osoba: Mgr. Blanka Kroupová, tel.č. 728 646 656.

