
 
 
 

 

 

 

VSTUPNÍ INFORMACE 

pro MINIŠKOLKU a PŘEDŠKOLNÍ KLUB 

 Příchod dětí je nejdéle do 8:00 hodin. 
 Vyzvedávání dětí pouze osobám uvedeným na přihlášce (přísný zákaz vydání dětí komukoliv 

jinému mimo seznam, i přes to, že by dítě dotyčného znalo). 
 V případě absence dětí, omlouvejte dítě předem, nejdéle do 8:30 v den nepřítomnosti telefonicky 

475 212 314, 734 768 399 nebo osobně v CPR Ovečka. 
 První den vyplníte přihlášku nebo smlouvu do Předškolního klubíku. 
 Donesete okopírovanou kartičku pojištěnce (případně si ji okopírujeme), a lékařskou zprávu při 

pravidelné docházce. Nejpozději v průběhu prvního týdne. 
 Změnu docházky do klubíku nahlašujte nejpozději k poslednímu dni před daným měsícem. 

 
 Prosíme, o donášení toaletního papíru, kapesníčků, šťávy (v zimních měsících čaje) –  1x měsíčně 
 Prosíme, nedávejte do klubíku děti nastydlé, s infekční rýmou, s akutními příznaky střevních 

problémů, či již odeznívajících, ani děti s léky. Nejsme kompetentní podávat žádné 
medikamenty. Děti nastydlé (rýma, kašel) nepřijímáme. 
Berte ohled na zdravé děti, velmi děkujeme, za respektování těchto pravidel. 

 

Do klubíku připravte dětem: 

 2x náhradní prádlo (kalhotky/slipy, tričko, tepláčky, ponožky), které budou mít děti uložené 
v klubíku pro případ "nehody". 

 Na spaní - pyžamo (v pátek si jej děti odnáší domů na vyprání, v pondělí předají čisté paní učitelce) 
 Oblečení určené na procházky (podepsané). 
 Hygienické potřeby (podepsaný ručník s poutkem, pro holčičky označený hřeben). Ručník se opět 

každý pátek vrací na vyprání a v pondělí donáší zpět čistý. 
 Bačkůrky (z hlediska bezpečnosti preferujeme bačkory, ne pantofle) 
 Děti si mohou nosit oblíbenou plyšovou menší hračku. Za hračky z domova však nezodpovídáme. 
 Veškeré oblečení dětem prosím podepište, zabráníte tak zbytečné záměně. 
 Stravu neposkytujeme, je třeba připravit dítěti sebou každý den svačinku a lahev s pitím 

(průběžně doplňujeme) a v případě celodenního pobytu též oběd (do termosky nebo ohříváme v 
mikrovlnce), případně další svačinku a ovoce. 
 
 

 Centrum pro rodinu Ovečka, spadající pod Oblastní charitu Ústí nad Labem, je nezisková 
organizace a chod klubíku je pokryt pouze částečně, uvítáme proto jakoukoli formu příspěvku či 
daru ze strany rodičů, přátel a sponzorů, které využijeme na dovybavení prostor Klubíku a herny. 

 Uvítáme i drobné hmotné dary, omyvatelné hračky, které již doma nevyužíváte, materiál na 
tvoření, papíry na vzdělávací a výtvarné činnosti. V případě daru vyšší hodnoty Vám rádi 
vyhotovíme „Darovací smlouvu“. 

 
 

 
V Ústí nad Labem, dne 1. 9. 2020 


