
                              

  

 

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ MČ PRAHA 4 
Kotorská 1590/40 

140 00 Praha 4 
 

Pomocný manuál pro rodiče při přijímání dítěte do dětské skupiny 

Postup při příjmu dítěte do dětské skupiny 

1. Rodiče (zákonní zástupci) dítěte podají přihlášku do dětských skupin Kotorská nebo 

Rabasova (pouze do jednoho z objektů). Ta musí být čitelně vyplněná a potvrzená 

pediatrem. Potvrzení o vazbě na trh práce dodá jeden z rodičů dítěte později, 

konkrétně při podpisu smlouvy o poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině. 

2. Dítě je v případě volné kapacity přijato do jedné z našich dětských skupin na základě 

podané přihlášky. 

3. Na základě telefonické domluvy, při které si rodiče sjednají s hlavní vedoucí dětských 

skupin datum a čas osobní schůzky, podepisují rodiče se Zdravotnickým zařízením MČ 

Praha 4 smlouvu a dodávají formulář „Potvrzení rodiče o vazbě na trh práce“ jednoho 

z nich. 

Prosíme rodiče, aby: 

• dodržovali domluvený termín a čas setkání. Pokud se nemohou dostavit, prosíme o 

informaci, ať můžeme nabídnout termín schůzky jiným rodičům.   

• již byli před samotnou schůzkou seznámeni se zněním smlouvy a jejích příloh a věděli 

co podepisují. Veškeré dokumenty jsou na našich internetových stránkách. 

• si vzali k podpisu smlouvy svůj občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti pro 

kontrolu trvalého bydliště. 

• přinesli k podpisu smlouvy 5000,- Kč v hotovosti (tzv. rezervační poplatek), kterým 

bude vyúčtován poslední měsíc docházky dítěte do dětské skupiny. 

• přinesli k podpisu smlouvy vyplněný formulář „Potvrzení rodiče o vazbě na trh práce“ 

jednoho z nich. Bez něj nelze dítě do dětské skupiny přijmout. 

• měli rodiče připravené jakékoliv dotazy. Ty jim hlavní vedoucí dětských skupin ráda 

během osobní schůzky zodpoví. 

Informace k „Příkazu o zřízení povolení inkasa“ 

Prosíme rodiče, aby: 

• jej odevzdali hlavní vedoucí dětských skupin v den nástupu do dětské skupiny. 

• vzali na vědomí, že počáteční datum účinnosti povolení inkasa je první den 

následujícího měsíce po nástupu, neboť první platba probíhá zpětně za každý měsíc. 

• nastavili limit platby inkasa ve výši 5000,- Kč.  

• nastavili povolení ke stažení platby mezi 3. a 8. dnem v měsíci. Platba inkasním 

způsobem je vždy 5. den následujícího měsíce, pokud však toto datum není dnem 

pracovního klidu nebo státním svátkem.  


