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Mateřská škola HAPPY CHILD s.r.o. 
Jana Masaryka 627/31, 120 00 Praha – 2 Vinohrady 

telefon: +420 224 251 992 
mobil: +420 605 814 547, 734 734 097 

e-mail: info@happychild.cz 

ŘÁD BABY STUDIA  

Podmínky p řijetí dít ěte do Baby studia 

Kapacita Baby studia je omezena maximálním počtem 12 dětí. Jsou přijímány děti 
od jednoho roku do tří let. Přednost mají děti rodičů, kteří potřebují umístit dítě do 
každodenní péče. Při částečné docházce nahlásí rodič dny v týdnu, kdy dítě bude 
Baby studio navštěvovat – tyto dny nelze měnit. 

Zápisné činí 2000,- Kč, a to se odečítá od následné platby školného, nebo se 
použije na úhradu adaptačního programu dítěte. Zároveň je nutné vyplnit Zápisový 
formulář. Tím rezervujeme pro Vaše dítě místo ve třídě. V případě, že odmítnete 
závazně rezervované místo a dítě odhlásíte, zápisné se nevrací. Rezervace 
poskytujeme dle potřeby doby nástupu po individuální domluvě, nejdéle však po dobu 
jednoho roku. 

Platby za Baby studio 

Po přijetí dítěte do Baby studia je nutné hradit platby školného předem, a to ve třech 
trimestrech: 1. trimestr za čtyři měsíce (září–prosinec), další dva trimestry za tři 
měsíce (leden–březen a duben–červen), vždy nejpozději k prvnímu dni začínajícího 
trimestru. Platby jsou hrazeny na účet číslo: 1970767389/0800. Platby jsou nevratné. 
V případě zameškané docházky, delší než jeden měsíc vcelku, pouze z důvodu 
nemoci (nutno doložit potvrzení od lékaře), se lze domluvit na částečné kompenzaci 
s vedením naší mateřské školy. 

Multikulturní program 

Přijímáme české děti, děti cizinců žijících v České republice a děti z kulturně, 
národnostně či nábožensky smíšených manželství. 

Integra ční program 

Baby studio je technicky i personálně vybaveno na přijetí lehce postiženého dítěte. 

Nástup dít ěte do Baby studia 

Po zaplacení zápisného a odevzdání řádně vyplněného Zápisového formuláře je 
dohodnut termín zahájení docházky. Zároveň je třeba vyplnit Evidenční list dítěte 
s potvrzením dětského lékaře o zdravotním stavu dítěte a záznamech o povinném 
očkování dle § 46 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 
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Výbava dít ěte do Baby studia: 

• jedno náhradní oblečení (tričko, spodní prádlo, punčocháče, ponožky, mikina, 
tepláky…), 

• pohodlné přezůvky, 
• pláštěnka nebo oblečení do deště, rukavice palcové na šňůrce, 
• pyžamo (pokud bude dítě v Baby studiu spát), 
• jednorázové pleny, vlhčené ubrousky a baby kosmetiku značky, na kterou je dítě 

zvyklé. 

Upozornění: Prosíme rodiče, aby nedávali dětem s sebou do Baby studia žvýkačky 
ani bonbóny – z bezpečnostních důvodů, a ani také cenné věci. Přinesené hračky 
nechávejte prosím v šatně. Při společných návštěvách rodičů s dětmi žádáme rodiče, 
aby na své děti dohlédli (v období adaptace, při odchodech dětí domů apod.). 

Příchody d ětí do Baby studia 

Baby studio je otevřeno od pondělí do pátku od 7:30 hodin ráno. Děti je možno 
přivádět do 9:30 hodin. Probíhají volné hry dětí pod vedením dětské sestry. V této 
době mohou děti dostat lehké občerstvení v podobě ovoce či ovocné šťávy, v zimním 
období teplého čaje. V 9.30 hodin se podává svačina a v 10:00 hodin začíná 
dopolední program. Pokud chcete přivést dítě v jinou dobu, je třeba se individuálně 
domluvit se sestrou z Baby studia. 

Odchody d ětí z Baby studia 

Děti odcházejí buď po obědě do 12:30 hod., nebo po odpoledním odpočinku mezi 
14:30–15:00 hod. V této době se také podává odpolední svačina, kterou mohou děti 
případně dostat s sebou domů. Provoz Baby studia je ukon čen v 17:00 hodin.  

Omlouvání nep řítomnosti d ětí 

Nepřítomnost dítěte je třeba omluvit nejlépe alespoň den předem telefonicky na čísle 
Baby studia 224 251 992 (linka 26)  nebo mobilním čísle 605 814 547 či osobně, 
nejpozději však do 8:00 h. ráno daného dne, abychom mohli odečíst stravné. Při 
pozdější omluvě je třeba uhradit stravné v plné výši (resp. dopolední svačinu a oběd). 

Stravování 

Strava v Baby studiu je laktovegetariánská, s možností omezení dle individuální 
žádosti (bez mléka, bez lepku apod.). 

Placení stravného 

Při nástupu do Baby Studia se hradí jednorázový depozit na stravu dle platného 
ceníku , který je vratný při ukončení docházky dítěte. Stravné  se poté platí pravidelně 
každý měsíc zpětně v cenách dle platného ceníku, vždy k 10. dni  následujícího 
měsíce, přičemž započítáváme pouze jídla, která jsou dítětem skutečně odebrána, 
nebo nejsou včas odhlášena. 

Pitný režim 

V Baby studiu je důsledně dodržován pitný režim. Děti mají možnost se po celou 
dobu pobytu v Baby studiu kdykoli napít, popř. si nosit vlastní nápoje, na které jsou 
zvyklé, s výjimkou nápojů, které se snadno kazí nebo které nejsou vhodné pro děti. 
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Způsob údržby l ůžkovin a ostatního prádla 

Ložní prádlo je měněno 1x za 20 dní, pyžamo dostávají děti čisté z domova každý 
týden.  

Biorytmus dít ěte 

Režim dne v Baby studiu je přizpůsoben biorytmu dětí. Činnosti jsou voleny podle 
věku a možností dětí. Zařazovány jsou relaxační chvilky, aby děti nebyly přetěžovány. 

Adapta ční program 

Adaptace dítěte na nové prostředí Baby studia u nás probíhá zcela individuálně 
podle potřeb dítěte. Doba adaptace trvá přibližně 1 až 4 týdny. Školné v tomto 
období je účtováno hodinově ve výši 100,- Kč/hod. V tomto období je nezbytně 
nutné, aby rodiče s personálem Baby studia úzce spolupracovali. Rodiče by zpočátku 
měli trávit čas se svými dětmi ve třídě nebo se zdržovat poblíž mateřské školy, dle 
průběžné domluvy se sestrami z Baby studia. 

Spolupráce rodi čů s personálem Baby studia 

Snažíme se o navázání partnerských vztahů mezi učiteli a rodiči, protože jsou 
důležité pro podporu maximálního růstu a rozvoje každého dítěte a plné využití jeho 
potenciálu. 

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obracet na vedení Baby studia každý čtvrtek 
v době od 10 do 12 hodin, nebo nás kontaktujte e-mailem na info@happychild.cz 
(kancelář mateřské školy). 

S dotazy se můžete obracet také na vedení školy na čísle (+420) 605 911 983 
(ředitelka školy), č. (+420) 734 734 097 (kancelář), nebo na č. (+420) 224 251 992 
(linky: 26 Baby studio, 31 kancelář). 

 

Doufáme, že budete s našimi službami spokojeni. 

 

Milada Svobodová ,  
vedoucí sestra Baby studia 

Mgr. Savitri Braunová ,  
ředitelka školy 

 

 

 

 

Poslední aktualizace: srpen 2018 


