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Zrěčenje 
 

wo přijimanju a zastaranju dźěsća w pěstowarni  
Serbskeho šulskeho towarstwa z.t. w Chrósćicach 
 
Ze staršimaj / zamołwitym/aj za zastaranje dźěsća 

 
knjeni   ...................................................................................... 
   mjeno, předmjeno 

 
a knjezom  ...................................................................................... 
   mjeno, přeďmjeno 

 
bydlaca/y w  ...................................................................................... 
   dróha, čo. 

 
   ...................................................................................... 
   póstowe wodź. čo., městnosć 

 
   ......................................  .................................. 
   priw. tel.čo.    słužbne tel. čo. 

      
 ............................................................................................... 

   (e-mejlowa-adresa) 

 
   Serbskim šulskim towarstwom z.t. 
   Póstowe naměsto 2, 02625 Budyšin, 
   jako swobodnym nošerjom pěstowarnje 
   w Chrósćicach, 

 
wujedna so slědowace zrěčenje: 

 
1 Přijimanje a organizacija w pěstowarni 
 
Pěstowarnja w Chrósćicach (  035796 / 96655 ) přiwozmje 

 

......................................................  ................................................. 
mjeno, předmjeno dźěsća     narodźena/y 

 
jako        z časowym zastaranjom 

- žłobikowe dźěćo (0 do 3 lět)      (   )    - hač do 4,5 hodź. (   )        – hač do 10,0 dodź. (   ) 
- pěstowarske dźěćo      (   )    - hač do 6,0 hodź. (   ) 
        (   )    - hač do 7,5 hodź. (   ) 
                             - hač do 9,0 hodź. (   ) 

 

Přijimanje płaći z dnja   ...................................  
 
Dotalne přebywanišćo dźěsća (žłobik, pěstowarnja, hort) 

mjeno a městnosć ................................................................................................................. 

přijimanje wot   ................................................................................................................. 

kónc zastaranja ................................................................................................................. 
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Dalše dźěćo/dźěći ze swójby, kotrež wopyta/ja runočasnje žłobik, pěstowarnju, hort: 
 

mjeno, předmjeno  datum narodźenja   žłobik/pěstowarnja/hort 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

Za zastaranje w postupnej starobnej skupinje ma so zrěčenje z pisomnej próstwu 
wudospołnić. 
 
Prawidłownje / zwjetša slědowace wosoby dźěćo do pěstowarnje přiwjedu a je zaso 
wotewzaja: 
 
................................................................................................ 
(mjeno, přiwuzniski stopjeń) 

 
................................................................................................ 
(mjeno, přiwuzniski stopjeń) 

 
................................................................................................ 
(mjeno, přiwuzniski stopjeń) 

 
Druhe wosoby smědźa dźěćo jeničce potom wotewzać, hdyž předleži pisomna dowolnosć 
staršeju / zamołwiteho/je za zastaranje dźěsća. Dohladownsku winowatosć na dompuću 
maja starši. 
 
Starši maja pěstowarnju hnydom informować wo naslědnje mjenowanych změnach: 
- wo chorosći abo njezbožu dźěsća, 
- wo infekciskich chorosćach w swójbje, 
- wo změnjenju bydlenja abo dźěłoweho městna, 
- wo změnach swójbnych poměrow, 
- wo wotzjewjenju abo změnje dźěćaceho dnjoweho přebywanišća (hlej dypk 7) 
 
Do přijimanja dźěsća předpołoža starši pisomne lěkarske wopodstatnjenje wo strowotniskim 
stawje dźěsća a dopokaz wo šćěpjenjach. Starši su winowaći, kubłarku/ja prawidłownje wo 
wosebitosćach strowoty dźěsća informować. To potrjechi wosebje infekciske chorosće. 
Dźěćo smě hakle zaso pěstowarnju wopytać, hdyž lěkar to pisomnje dowoli. 
 
 

2 Wotewrjenske časy 
 
Pěstowarnja je tuchwilu w času wot 6. 30 hodź. do 16. 30 hodź. wotewrjene.  
Změnu wotewrjenskeho časa na namjet staršiskeje přirady dyrbi swobodny nošer schwalić. 
Dokładny čas hladanja jednotliweho dźěsća staršej / zamołwity/a za zastaranje dźěsća z  
wjednicu pěstowarnje dojednatej/ja.  
 

Naše dźěćo wopyta pěstowarnju prawidłownje / zwjetša  

 
w času wot ............................ do .............................. hodź.  

Kóždažkuli změna ma so z wjednicu pisomnje dojednać. 
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3 Planowanje w prózdninach 
 
Zarjadnišćo móže so za čas lěćnych prózdnin hač do tři tydźenjow, w času mjez hodami a 
nowym lětom a na dnjach mjez swjatymaj dnjomaj zawrěć. Móžne terminy zawrjenja so 
staršim znajmjeńša šěsć měsacow do toho wozjewja. 
 
 

4 Staršiski přinošk a jědźny pjenjez 
 
Měsačny staršiski přinošk postaji so wotpowědnje § 15 Zakonja wo dźěćacych dnjowych 
přebywanišćach (Sächsisches Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen) a 
płaćiwym popłatkowym porjedźe gmejny Chrósćicy. Wón ma so w połnej wysokosći hač do 
5. kóždeho měsaca přepokazać. Po móžnosći ma so dowolnosć za wotknihowanje po SEPA 
měritku dać. 
Staršiski přinošk dyrbi so tež w času, hdyž je pěstowarnja po planje zawrjena, dźěćo chore 
abo w dowolu płaćić.  
Starši z niskimi dochodami smědźa pola młodźinskeho hamta pisomnu próstwu wo zniženju 
staršiskeho přinoška stajić. Wotmołwa dyrbi so bjez komdźenja swobodnemu nošerjej 
předpołožić. 
 
Za zastaranje z jědźu ma so wosebite zrěčenje wotzamknyć. 
 
Pjenjezy za piće we wysokosći _______ euro so hromadźe ze staršiskim přinoškom 
wotknihuja. 
 
 

5 Zawěsćenje – škit 
 
Kubłarki/jo a sobudźěłaćerki/jo zarjadnišća přewozmu za čas přebywanja dźěsća we 
pěstowarni winowatosć zastaranja a dohladowanja. Tuta so započina z přijimanjom dźěsća a 
skónči so, hdyž přepodaja kubłarki(jo) dźěćo zaso staršim. Dohladowansku winowatosć na 
puću do pěstowarnje a na dompuću maja starši. Nošer a jeho personal su swoju winowatosć 
zasadnje spjelnili, hdyž přepodadźa dźěćo po dorěčenym wašnju. 
W času přebywanja w zarjadnišću su dźěći zawěsćene přez zakonske njezbožowe 
zawěsćenje. Tute zawěsćenje wopřija tež direktny puć do a z přebywanišća. 
Poručamy wam pak wotzamknyć rukowanske zawěsćenje (Haftpflichtversicherung) za waše 
dźěći, dokelž wy za ewentualnje nastate škody, zawinowane přez waše dźěćo, rukujeće. 
 
 

6 Zhromadne dźěło mjez staršimi a kubłarkami/jami 
 
Zakład za koncepcionelne (pedagogiske) dźěło twori Sakski kubłanski plan. Z předležacym 
pedagogiskim konceptom SŠT z.t. za pěstowarnje su starši přezjedni. Domowy porjad a 
pedagogiska koncepcija su wobstatk tutoho zrěčenja. Wočakujemy, zo starši dźěło 
kubłarkow/jow podpěraja. 
Na naprašowanja staršich kubłarki/kubłarjo kóždy čas wotmołwja abo so rozmołwny termin 
dojedna. Wobstajne wobdźělenje na staršiskich wječorkach a druhich staršiskich 
zarjadowanjach so wuraznje přeje. 
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7 Wupowědźenje abo wotzjewjenje městna 
 
Starši a swobodny nošer smědźa zrěčenje z wupowědźenskim časom jednoho měsaca ke 
kóncej měsaca pisomnje wupowědźić. Wupowědźenski čas liči so z dnja dochada 
wupowědźenskeho pisma. 
 
Prawo na wurjadne wupowědźenje wažneje přičiny dla so njedótka. Jako wažne přičiny 
wobhladuja so: 
- krótkodobna změna bydlenja staršich, 
- krótkodobne přiwzaće dźěsća do dźělnostacionarneho abo spěchowanskeho 

zarjadnišća, 
 
Nošer smě zrěčenje hnydom nimorjadnje wupowědźić a dźěćo z pěstowarnje wuzamknyć: 
 
- jeli so staršej ćežko přećiwo zrěčenju přeńdźetej 
- hdyž dźěćo dlěje hač štyri tydźenje bjez zamołwjenja pobrachuje 
- hdyž staršej staršiski přinošk dlěje hač dwaj měsacaj zasobu njepłaćitej 
- při zranjenju zakonja za škit před infekcijami 
 
Wupowědźenje dyrbi so pisomnje wuprajić, wurjadne wupowědźenje přidatnje wopodstatnić. 
 
 
 
 
Chrósćicy, dnja  _________________  
 
 
 
 
 
 _____________________________   Serbske šulske towarstwo z.t. 
podpismo nošerja     Póstowe naměsto 2 
       02625 Budyšin 
       tel.: 03591 550216 
 
 
 
 

 _____________________________   _____________________________  
podpismo maćerje /     podpismo nana / 
zamołwiteje za zastaranje dźěsća   zamołwiteho za zastaranje dźěsća 
 


