Rodinné centrum Špalíček, z.s. IČ: 26578221
Určeno pro: Dětské skupiny Špalíček, Polepská 252 a Polepská 988
Ceník úhrady nákladů a stravného
Cena celodenní docházky (7:30 – 15:00 hod) 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

1500 Kč/měsíc

2300 Kč/měsíc

2500 Kč/měsíc

3100 Kč/měsíc

3500 Kč/měsíc

Cena dopolední docházky (max. 4 hodiny denně) 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

X

1600 Kč/měsíc

X

X

2400 Kč/měsíc

Cena stravy: 45 Kč / den. Stravné zahrnuje oběd o dvou chodech a celodenní pitný režim.
Rezervační kauce ve výši 1000 Kč je splatná na základě faktury předané při podpisu smlouvy. Kauce
se odečítá po nástupu dítěte do dětské skupiny z první vystavené faktury. V případě nenastoupení
dítěte do dětské skupiny ve sjednaném termínu se tato kauce nevrací.
Cena za nadcházející měsíc docházky je splatná vždy do 10. dne účtovaného měsíce. Např. docházka
za leden 2022 je splatná do 10.1.2022. Jako variabilní symbol uvádějte evidenční číslo Vašeho dítěte.
Stravné je fakturované zpětně za předcházející měsíc ve výši objednaných obědů v tomto měsíci.
Obědy je možné odhlásit den předem do 18:00 hod. V případě nemoci je možné si první den
nepřítomnosti objednaný oběd vyzvednout. Rodič je povinen předem upozornit personál a domluvit
čas předání obědu. Na další dny je třeba obědy odhlásit v rezervačním systému.
Omlouvání z docházky
Děti z docházky omlouvají rodiče přes elektronický rezervační systém rcspalicek.webooker.eu (návod
zde: https://webooker.freshdesk.com/support/solutions/articles/19000036405-10-omluvy-an%C3%A1hrady-ze-strany-klienta). Nárok na čerpání náhradního dne vzniká při omluvení dítěte z
docházky nejpozději do 18. hodin předešlého dne. V opačném případě nelze uplatňovat nárok na
náhradu docházky. Náhradní dny se vybírají v poměru 1:1 a je nutné je zadat do rezervačního
systému, vzhledem na maximální počet dětí v dětské skupině. Při celotýdenní docházce není možné
vybírat náhrady, tato skutečnost je zohledněna v ceně školkovného.
Přerušení docházky
Přerušení docházky je nutné doložit písemně. V takových případech se po dobu přerušení docházky
účtuje měsíčně 1000 Kč jako rezervace místa v DS do doby, kdy dítě k docházce opět nastoupí.
Ukončení docházky
Pro ukončení docházky je nutné dodržet výpovědní lhůtu 1 měsíce, běžící od prvního dne
následujícího měsíce.V případě nedodržení výpovědní lhůty, bude nedočerpaná docházka dodatečně
vyfakturovaná.
Při uzavření dětské skupiny Špalíček z důvodu nařízení vlády ČR, účtujeme 1/3 ceny objednané
docházky v daných měsících. Slevu z ceny školkovného poskytujeme pouze po dohodě při
dlouhodobé nemoci trvající minimálně 14 dní.

Platnost od: 1.1.2022
Zpracovala: Kateřina Špalková
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