Příloha č. 3
Ceník úhrady nákladů a stravného
Cena za měsíc docházky do dětské skupiny (nezahrnuje stravu):
1 den v týdnu

2 dny v týdnu

3 dny v týdnu

4 dny v týdnu

5 dní v týdnu

1300 Kč / měsíc

2100 Kč / měsíc

2300 Kč / měsíc

2800 Kč / měsíc

3200 Kč / měsíc

V případě, že dítě dochází do DS pouze na dopoledne, měsíční úhrada činí 2200 Kč/měsíc.
Cena stravy: 45 Kč / den. Stravné zahrnuje oběd o dvou chodech a denní pitný režim.
Cena docházky a stravy na každý měsíc je přepočítávána dle počtu aktuálních objednaných
dní v měsíci. Např., může se stát, že chodíte-li v úterý a čtvrtek, v jednom měsíci může těchto
dní být 9, v jednom 7.
Vyúčtování na následující měsíc vám bude zasláno formou faktury vždy do 5. dne účtovaného
měsíce se splatností do 10. dne – viz Smlouva.
Rezervační kauce ve výši 1000 Kč je splatná na základě faktury, předané při podpisu
smlouvy. Kauce se odečítá po nástupu do školky z první měsíční platby.
Omluvy si dělají rodiče sami přes elektronický rezervační systém
www.rcspalicek.webooker.eu. Přihlašovací údaje budou doručeny e-mailem zákonnému
zástupci dítěte při registraci do DS.
Náhrady se vybírají v poměru 1:1 po domluvě s personálem DS. Náhrady jsou možno vybrat
max. 30 dní po omluvené docházce. Při celoměsíční celodenní docházce náhrady nevznikají.
V případě celoměsíční dopolední docházky lze vybrat náhradu v odpoledním čase. Nárok na
náhradu vzniká při omluvení dítěte nejpozději do 18. hodin předešlého dne. V opačném
případě nelze uplatňovat nárok na náhradu docházky. Lze si však vyzvednout objednaný
oběd, na což musí rodič personál předem upozornit.
Přerušení docházky: Při přerušení docházky během školního roku je nutno dodržet 1 měsíční
výpovědní lhůtu, běžící od prvního dne následujícího měsíce.
Ukončení docházky: Pro ukončení docházky je nutno dodržet 2 měsíční výpovědní lhůtu,
běžící od prvního dne následujícího měsíce.

