
 

Vnitřní pravidla DS Sugar Cube 
zapracované v souladu s ustanovením § 10 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě 

v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (dále jen “zákon o dětské skupině”) 

Údaje o zařízení 

Název Sugar Cube 

Počet dětí v DS 9 

Adresa zařízení Salmovská 498/7, 120 00 Praha 2 - Nové Město 

Ředitel Bc. Nikolay Demyanenko 

Telefonní spojení 776 544 777 

E-mail info@sugarcube.cz 

Webové stránky www.sugarcube.cz 

Provozovatel Mezinárodní školka a jesle Sugar Cube, z.ú. 

IČ 06395929 

Den započetí  
poskytování 
služby péče o dítě 

01. 01. 2018 

 

Poskytovatel stanovil následující podmínky poskytování služby péče o dítě v dětské skupině            
a kritéria, určující výši úhrady nákladů: 

1. Do DS bude přijímáno každé dítě, které v den nástupu bude starší 12 měsíců. Den               
nástupu určí rodiče po domluvě s ředitelem a podpisem smlouvy. 

2. Před nástupem rodiče jsou povinné doložit potvrzení o tom, že se dítě podrobilo             
stanoveným pravidelným očkováním nebo že je proti nákaze imunní anebo že se            
nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (dle § 11 odst. 1 písm. i) zákona              
o dětské skupině). 

3. Služba péče o dítě v DS Sugar Cube je poskytována s částečnou úhradou nákladů.              
Přesná částka je dána podle aktuálního ceníku. 

Zapracoval Bc. Nikolay Demyanenko 
V Praze dne 31. 12. 2017 
 

http://www.sugarcube.cz/


 

Vnitřní pravidla DS Sugar Cube 
zapracované v souladu s ustanovením § 10 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě 

v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (dále jen “zákon o dětské skupině”) 

Údaje o zařízení 

Název Sugar Cube - adaptační 

Počet dětí v DS 6 

Adresa zařízení Salmovská 498/7, 120 00 Praha 2 - Nové Město 

Ředitel Bc. Nikolay Demyanenko 

Telefonní spojení 776 544 777 

E-mail info@sugarcube.cz 

Webové stránky www.sugarcube.cz 

Provozovatel Mezinárodní školka a jesle Sugar Cube, z.ú. 

IČ 06395929 

Den započetí  
poskytování 
služby péče o dítě 

01. 02. 2018 

 

Poskytovatel stanovil následující podmínky poskytování služby péče o dítě v dětské skupině            
a kritéria, určující výši úhrady nákladů: 

1. Do DS bude přijímáno každé dítě, které v den nástupu bude starší 12 měsíců. Den               
nástupu určí rodiče po domluvě s ředitelem a podpisem smlouvy. 

2. Před nástupem rodiče jsou povinné doložit potvrzení o tom, že se dítě podrobilo             
stanoveným pravidelným očkováním nebo že je proti nákaze imunní anebo že se            
nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (dle § 11 odst. 1 písm. i) zákona              
o dětské skupině). 

3. Služba péče o dítě v DS Sugar Cube je poskytována s částečnou úhradou nákladů.              
Přesná částka je dána podle aktuálního ceníku dle zvolené četnosti docházky. 

Zapracoval Bc. Nikolay Demyanenko 
V Praze dne 21. 01. 2018 

http://www.sugarcube.cz/

