Podmienky:
Čo potrebuje Vaše dieťa v jasliach

Základné osobné a hygienické veci:
- 1 pár prezuviek, (žiadne dreváky ani našuchovacie šlapky)
- veci na prezlečenie, v prípade, že by sa veľmi ušpinilo
- vlastné plienky, vlhké handričky, púder a krémik, odsávač soplíkov
- vlastnú kojeneckú fľašku pokiaľ z nej dieťa ešte pije alebo pohár s nadstavcom
Posteľná bielizeň:
- vlastné vankúše, paplóny a posteľnú bielizeň ( iba v prípade ak je dieťa alergické
alebo precitlivelé na materiály alebo pracie prášky, ktoré sa používajú v jasliach)
- obľúbenú deku (pokiaľ je dieťa na ňu zvyknuté)
Osobné hračky:
- jednu obľúbenú hračku
Čo Vaše dieťa v jasliach nepotrebuje

Do jaslí si nesmú deti vziať žiadne osobné hračky z domu, okrem jednej už vyššie
spomenutej, nesmú mať drobné predmety ako prstene, retiazky, kamienky (z bezpečnostných
dôvodov), žiadne sladkosti
Osobné veci dieťaťa musia byť jasne označené (hlavne topánky, pri starších deťoch pršiplášť,
posteľná bielizeň a pod..)
Za neoznačené veci nemôžu jasle prevziať zodpovednosť.
Čo poskytujú jasle deťom
Uteráky, papierové vreckovky, mydlo, ovocné a bylinné čaje, desiatu, obed, olovrant
Poplatky
 mesačný školný poplatok činí 390,- €
 denný poplatok za stravu je 3,80 /1 deň
Platba sa uskutoční vždy do 1. dňa v mesiaci v hotovosti vždy do 25. dňa v mesiaci vopred.
Ak poplatok nebude uhradení do 1. dňa v mesiaci dieťa nemusí byť ráno prijaté do zariadenia.
Mesačný poplatok je hradený vopred na nasledujúci mesiac. Pri nástupe dieťaťa do zariadenia
sa skladá kaucia vo výške /134,50,-€/.
Špeciálne osobné poplatky
V prípade umiestnenia druhého súrodenca v súbežnom čase zľava 10% iba v prípade
celomesačnej starostlivosti opakovane z mesačného poplatku.

Iné podmienky
Dieťa musí mať úrazové poistenie, v prípade, že ho nemá je potrebné ho uzatvoriť
v ktorejkoľvek poisťovni.
V prípade choroby, neprítomnosti alebo dovolenky, bude odpočítaný nasledujúci mesiac iba
poplatok za stravu.
Poplatky môžu byť upravené na základe zvýšenia sa prevádzkových nákladov detských jaslí.
O takejto zmene sú rodičia vopred písomne informovaní.
Zariadenie je možné navštevovať minimálne 3 dni v týždni pričom sa hradí 80% zo školného
poplatku a strava za celý deň.
Rodičia sú povinní informovať ráno pri príchode dieťaťa do jaslí o jeho zdravotnom stave
(či nemalo hnačku, nebol mu podaný liek, nezvracalo apod...)
Rodičov prosíme, aby dodržovali podmienky a ustanovenia, a mohli sme tak deťom
ponúknuť príjemnú atmosféru. Obzvlášť tí najmenší reagujú na rušivé elementy počas dňa
veľmi citlivo.
Rodičia, ktorí majú záujem prísť sa pozrieť do jaslí pri výbere pre svoje dieťa, môžu tak
urobiť každý pracovný deň po 16:30 a telefonicky sa vopred ohlásiť.

