Příloha č. 3
Ceník úhrady nákladů a služeb v Dětské skupině Chýňata
Paušální poplatek za docházku činí 2. 500 Kč/měsíc, splatnost k 25. dni předcházejícího
měsíce. Cena nezahrnuje stravu.
Nepravidelná docházka:

1 den v týdnu

2 dny v týdnu

3 dny v týdnu

4 dny v týdnu

5 dní v týdnu

250 Kč / den

220 Kč / den

160 Kč / den

140 Kč / den

125 Kč / den

1000 Kč / měsíc

1760 Kč / měsíc

1920 Kč / měsíc

2240 Kč / měsíc

2500 Kč / měsíc

V případě nemoci dítěte 5 a více dní v kuse Vám bude školkovné odečteno.
Cena stravy 80 Kč/den (nedotované stravné). V ceně 1 dopolední svačinka, 1 oběd,
1 odpolední svačinka a pitný režim.
Stravné se platí u paní hospodářky ve školní jídelně- paní Turské, tel. 775 582 810, kde si zřídíte
účet a budete dále dobíjet převodem.
Oběd na následující den Vám bude odečten, pokud dítě omluvíte nejpozději do 8:15 hod
daného dne. Pokud neodhlásíte včas, můžete si oběd vyzvednout.
Rezervační kauce ve výši 500 Kč k úhradě po podpisu smlouvy převodem na účet.
Kauce se odečítá z první platby paušálního poplatku.
Omluvy docházky bude zatím prováděna rodiči telefonicky 727 889 693, v průběhu září
začneme využívat elektronický rezervační systém, do kterého Vám dáme přístup přes mobilní
aplikaci, kde budete provádět omluvy nebo rezervace. Při neomluvení dítěte z již nahlášené
docházky do 18 hodin předchozího dne je účtován poplatek 200 Kč. Více informací o omluvách
a náhradách naleznete na webových stránkách.
Pozdní vyzvednutí dítěte je poskytovatelem zpoplatněno částkou 200 Kč korun za každou
započatou hodinu, o kterou bylo dítě vyzvednuto opožděně. Částka za opožděné vyzvednutí
je splatná okamžitě k rukám příslušného pracovníka DS.
Pro přerušení docházky během školního roku je nutné dodržet 1 měsíční výpovědní lhůtu,
běžící od prvního dne následujícího měsíce.
Pro ukončení docházky je nutné dodržet 2 měsíční výpovědní lhůtu, běžící od prvního dne
následujícího měsíce.

