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Ceník „školkovného“ dětské skupiny Duhový ráj
Platný od září 2022

Ceník pro děti do 3 let

Počet dnů v týdnu Celý den
(cena za měsíc)*

Půlden
(cena za měsíc)*

5 dnů 4 800 Kč 4 500 Kč

4 dny 4 200 Kč 3 900 Kč

3 dny 3 900 Kč 3 600 Kč

2 dny 3 700 Kč 3 400 Kč

1 den 2 500 Kč 2 200 Kč

Ceník pro děti od 3 let

Počet dnů v týdnu Celý den
(cena za měsíc)*

Půlden
(cena za měsíc)*

5 dnů 5 300 Kč 5 000 Kč

4 dny 4 700 Kč 4 400 Kč

3 dny 4 400 Kč 4 100 Kč

2 dny 4 200 Kč 3 900 Kč

1 den 2 900 Kč 2 600 Kč

* Uvedené částky „školkovného“ jsou bez stravy. Stravné hradíte zvlášť, viz vysvětlivky níže.
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Vysvětlivky:

● Školkovné

Školkovné je cena za poskytování péče o dítě předškolního věku dle zákona
247/2014 Sb.

Částky jsou uvedeny za celý měsíc při docházce 1–5 dní v týdnu a jsou rozděleny
podle věku dítěte (do 3 let, od 3 let) a délky pobytu (celý den, půlden). Nejvíce
činností a aktivit se odehrává v dopoledních hodinách.

V ceně školkovného jsou kromě poskytované péče zahrnuty kroužky pro děti
(hravá angličtina, sporťáček atd.), které naše školička nabízí v rámci docházky
do dětské skupiny Duhový ráj.

Cena školkovného však nezahrnuje stravné – to je hrazeno zvlášť.

● Ujasnění cenové kategorie podle věku dítěte

Ceník pro děti do 3 let platí pro děti, které dosáhly věku 3 let až po zahájení
daného školního roku, tedy po 1. září.

Ceník pro děti od 3 let platí pro děti, které dosáhly věku 3 let ještě před zahájením
daného školního roku, tedy před 1. zářím.

Např. pro školní rok 2022/2023 platí, že:

○ děti narozené do 31. 8. 2019 spadají do kategorie děti od 3 let;
○ děti narozené od 1. 9. 2019 i nadále spadají do kategorie děti do 3 let.
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● Úhrada školkovného

Školkovné hradíte převodem na bankovní účet číslo 4444555590/5500, a to
nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce, ve kterém bude služba péče o
dítě poskytována.

U platby nezapomeňte uvést variabilní symbol, který vám bude přidělen při
podpisu Smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině Duhový ráj.

● Slevy

○ Sourozenecká sleva 15 %

Při evidenci sourozenců v DS Duhový ráj máte nárok na 15% slevu ze
školkovného.

Sleva je však možná pouze v rámci každodenní docházky.

○ Sleva za jednorázovou platbu

Pokud uhradíte školkovné na celý školní rok (10 měsíců) jednorázovou
platbou, dostanete slevu 10 % na školkovné.

○ Sleva na dani

Školkovné můžete uplatnit jako slevu na dani. Maximální výše slevy na dani
pro rok 2022 činí 16 200 Kč na každé dítě.
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● Absence dítěte v DS

Při řádně omluvené absenci, například z důvodu nemoci, dovolené apod., se
poskytuje sleva či náhrada:

○ V případě řádně omluvené absence v rámci zkrácené docházky dítěte
má zákonný zástupce možnost nahradit si max. 4 dny v průběhu
následujících dvou měsíců, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

○ V případě řádně omluvené absence v rámci každodenní celodenní
docházky dítěte je poskytována zákonnému zástupci sleva ze školného,
a to v tomto rozsahu:

■ absence 25–49 % → sleva na školném 10 %
■ absence 50–99 % → sleva na školném 20 %

V případě 100% absence v daný měsíc hradí zákonný zástupce manipulační
poplatek 500 Kč, nedohodnou-li se smluvní strany jinak na základě potvrzení
ošetřujícího lékaře.

● Stravné

Stravu platí rodič / zákonný zástupce zvlášť.

○ Celodenní strava → 96 Kč
(dopolední svačina, oběd, odpolední svačina)

○ Půldenní strava → 78 Kč
(dopolední svačina, oběd)
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● Pozdní vyzvednutí dítěte

Pokud si vyzvednete dítě po skončení provozní doby dětské skupiny Duhový ráj,
budeme vám účtovat navíc částku 200 Kč za každých 30 minut.

Vyzvedávejte si proto dítě ideálně do 16:45.
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