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Motto:  
 “Oženit se, založit rodinu, přijmout všechny děti, jež přijdou, zachovat je na tomto nejistém světě a dokonce, bude-li to možné, je trochu 

vést, to je podle mého přesvědčení nejzazší meta, jíž může člověk dosáhnout.“ Franz Kafka 

 

      Informace pro rodiče 
 

          
 

 

 

Telefon do Královské školičky - dětské skupiny Heřmaň (dále jen DS): 

 

723 500 668 
 

Otevírací doba:    6:30 – 16:00 hod. 

DS funguje každý všední den včetně prázdnin. O státních svátcích je DS uzavřena. 

 

Příchod a vyzvedávání dětí 

 

Příchod:    6:30 – 8:45 hod. 

Vyzvednutí po obědě:  11:30 – 11:45 hod. 

Vyzvednutí po spaní:   14:15 – 16:00 hod. 

 

Platba školného a stravného 

 

Školné:              1.000,- Kč/ měsíčně 

     

Stravné :            100,-Kč/ den 

 

Platba školného na účet č.: 2501382931/2010 u Fio banky 

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte 

Zpráva pro příjemce – jméno dítěte a město, ve kterém DS navštěvuje 

Platbu, prosím, proveďte do 10.dne v měsíci dle Smlouvy o zabezpečení výchovy a péče 

v DS. 
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Stravné: 

První měsíc se hradí záloha na stravné 500,-Kč 

Další měsíce se hradí zpětně podle docházky do DS. 

Zahrnuje 2x svačinu, oběd (polévka, hlavní chod), pitný režim. 

Dítěti v DS můžete nosit vlastní stravu, která bude uložena v ledničce a dle potřeby ohřáta. 

 

Co vzít dítěti do Královské školky – dětské skupiny: 

 

- Bačkůrky – nejlépe klasické nazouvací nebo na suchý zip, aby si je dítě zvládlo 

nazout samo. Nevhodné jsou gumové (tzv. crocs), pěnové, papučky nebo pantofle. 

- Náhradní oblečení – pro případ, že se dítě polije nebo zašpiní 

- Pyžamo, zubní kartáček, pastu, příp. dudlík a plyšovou hračku na spaní 

- Pleny, vlhčené ubrousky, mastičku – v případě, že dítě nosí pleny 

- Vhodná obuv na vycházky - nevyzouvací, dobře padnoucí, nevhodné jsou šněrovací 

bot, ideální jsou boty na suchý zip nebo klasický zip, aby si je dítě zvládlo nazout 

samo 

- Zimní období – zásobu teplého oblečení, čepice, šály, rukavice – ideálně palčáky, 

papírové kapesníčky 

 

Odhlašování dětí 

Nepřítomnost dítěte prosíme vždy nahlašujte včas, z organizačních důvodů je to pro nás 

důležité znát počet dětí na konkrétní dny. 

Stravu je možné odhlásit nejpozději den předem do 8:00 hod. 

Pokud dítě náhle onemocní a stravu již nestihnete odhlásit, je možné si oběd a svačinu 

vyzvednout do vlastních nádob v čase 11:00-11:45 hod. 

 

Další důležité informace 

 

- hračky – prosíme dávejte dítěti do DS pouze 1 měkkou hračku na spaní 

- sladkosti – nedávejte dětem do DS žádné sladkosti (bonbóny, lízátka, čokoládu, 

žvýkačky apod.) 

- ranní svačina – první svačinu podáváme v 9:30 hod., pokud dítě přichází do DS brzy 

ráno (do 7:30 hod.), je možné mu dát s sebou vlastní svačinu (snídani) 

- předávání dětí – při příchodu do DS a při vyzvedávání dětí, prosím, vyčkejte na 

předání dítěte v šatně 

- léky – chůvy v dětské skupině nesmí dětem podávat žádné léčivé přípravky 

 

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit. 

Královská školka – dětská skupina Písek 
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Aktualizováno: V Písku, dne 1.10.2022 


