Platbu za školkovné a za vedlejší služby je nutné hradit vždy na měsíc dopředu, a to nejpozději
do 5. dne v měsíci. Výše platby za školkovné a za vedlejší služby, společně s podrobným
vyúčtováním, budou ze strany Poskytovatele rodiči předány osobně nebo zaslány na emailovou
adresu, která bude Poskytovateli ze strany rodiče uvedena v uzavřené Smlouvě/Přihlášce,
a to nejpozději do 30./31. pracovního dne měsíce, který předchází měsíci, na který je platba
určena.
V ceně školkovného jsou zahrnuty jednorázové plenky, krémy, vlhčené a papírové ubrousky,
kvalitní přikrývky, polštářky, kompletní servis lůžkovin a jiné hygienické/toaletní potřeby kromě
zubního kartáčku.
Školkovné nezahrnuje poplatek za vedlejší služby. Vedlejší služby budou připočteny k výši
školkovného.
V ceně školkovného není zahrnuto stravování dítěte.
Ceník služeb:
Ceník služeb je platný pro pravidelný provoz od 8:00 hodin do 17:00 hodin nebo dle předem
domluvených potřeb rodičů.
a. PRAVIDELNÁ DOCHÁZKA
Děti od 1 roku do 3 let

1 den / dopolední blok
1 den / celodenní blok

Od 3 let do zahájení povinné
školní docházky
2 800 Kč/měsíc
3 800 Kč/měsíc

2 dny / dopolední blok
2 dny / celodenní blok

4 100 Kč/měsíc
5 900 Kč/měsíc

4 800 Kč/měsíc
6 800 Kč/měsíc

3 dny / dopolední blok
3 dny / celodenní blok

5 500 Kč/měsíc
6 700 Kč/měsíc

6 400 Kč/měsíc
7 800 Kč/měsíc

4 dny / dopolední blok
4 dny / celodenní blok

6 500 Kč/měsíc
7 700 Kč/měsíc

7 500 Kč/měsíc
8 900 Kč/měsíc

5 dní / dopolední blok
5 dní / celodenní blok

7 400 Kč/měsíc
8 900 Kč/měsíc

8 600 Kč/měsíc
10 300 Kč/měsíc

3 300 Kč/měsíc
4 400 Kč/měsíc

Celodenním blokem se rozumí pobyt dítěte ve školičce od doby odevzdání dítěte do školičky do
konce pracovní doby. Dopoledním blokem se rozumí pobyt dítěte ve školičce od doby odevzdání
dítěte do školičky do 12:30 hod.
Měsíční částka je stanovena paušální sazbou. Náhrady za včasné omluvy mohou děti čerpat
v daném měsíci nebo v měsíci následujícím, a to v maximálním počtu 5 dní/měsíc. Omluvy je možné
čerpat, není možné je zohlednit při vyúčtování. V případě, kdy rodič tuto možnost nevyužije,
náhrady propadají. Pravidla hlášení absencí najděte v Provozním řádu čl. IX. Storno podmínky.
b.

JEDNORÁZOVÉ HLÍDÁNÍ

Stanovena jednotná cena 200 Kč/hodina. Tolerance při vyzvedávání dítěte je 15 minut.
V případě opoždění rodiče nebo pověřené osoby k vyzvedávání dítěte o více než 15 minut, bude
započítána další hodina.
c.

JEDNORÁZOVÉ HLÍDÁNÍ - Ceník pro matky studentky:

Stanovena jednotná cena 90 Kč/hodina.
Podmínkou pro poskytnutí této služby za stanovenou cenu je každodenní celoměsíční školní docházka
matky nezletilého dítěte. Z účtovaného školkovného se neodečítají zameškané dny z jakéhokoliv
důvodu. Poskytovatel si vyhrazuje povinnost předložení potvrzení o studiu. Tato služba je
poskytována pouze matkám, které studují v denním režimu.
d. HLÍDÁNÍ NEZLETILÝCH DĚTÍ MIMO PRACOVNÍ DOBU od 17:00 hodin do 8:00 hodin
Stanovená cena je 300 Kč/hodina.
Tato služba je poskytována pouze pro rodiče nezletilých dětí, které docházejí do školičky pravidelně,
a to po předchozí dohodě s Poskytovatelem. Tolerance při vyzvedávání dítěte je 15 min.
V případě opoždění rodiče nebo pověřené osoby k vyzvedávání dítěte o více než 15 min, bude
započítána další hodina.

e. STRAVOVÁNÍ NEZLETILÉHO DÍTĚTE JE ZAJIŠTĚNO NÁSLEDOVNĚ:
1) Zajištěním stravy nezletilého dítěte do 2 let ze strany rodiče. V tomto případě ručí rodič
za kvalitu jídla a správnou přepravu do zařízení Školička DENEVIENS.
2) Pro nezletilé děti starší dvou (2) let je možné zajistit dodání obědů a svačin ze strany
Poskytovatele, který využije pro dodávku obědů externí společnost. Cena za oběd
a svačinu bude připočtena ke školkovnému, dle skutečného počtu odebraných obědů
a svačin.
CENA STRAVNÉHO:
-

dopolední blok, tj. svačinka a oběd je stanovená cena 85 Kč.

-

celodenní blok, tj. dopolední svačinka, oběd a odpolední svačinka, je stanovená cena
110 Kč.
Po celý den klademe samozřejmě důraz na pravidelný a zdravý pitný režim.

Ceník vedlejších služeb:
KROUŽKY
Kroužky budou probíhat v rámci individuálních lekcí nebo ve skupině. Platba je v hotovosti a platí se
JEN za odchozené hodiny. V ceně kroužků jsou materiály a všechny potřebné pomůcky, a zároveň
je veden evidenční list dítěte, kde je zdokumentován průběh výuky.
1. PŘEDŠKOLÁČEK – pro děti od 5 let
Individuální lekce: 60 min – 200 Kč
Skupinové lekce probíhají 2x týdně v rámci programu školičky.
2. LOGOHRÁTKY – pro děti od 3 let
Individuální lekce
45 min – 190 Kč
90 min – 340 Kč
Skupinové lekce probíhají 2x týdně v rámci programu školičky.
3. DOUČOVÁNÍ
- pro děti na 1. stupni ZŠ, pomoc s přípravou do školy, procvičování učiva
Individuální lekce
45 min – 190 Kč
90 min – 340 Kč
4. KLÁVESY – pro děti od 5 let
Individuální lekce
45 min – 150 Kč
5. ŠIKOVNÉ RUČIČKY
Individuální lekce dle domluvy.
45 min – 150 Kč
Náplň jednotlivých kroužků jsou uvedeny na našich webových stránkách www.deneviens.cz.

