AJORODINKA mateřská škola, o.p.s.

IČ: 02590425

Dětská skupina RODINKA II
Ceník platný od 1. 7. 2020
ŠKOLKOVNÉ
Pravidelný celotýdenní pobyt (5 dnů v týdnu)

Kč/měsíc*

Školkovné – celý den
Školkovné – jen dopoledne

3 500,- Kč
3 000,- Kč

Příplatek za individuální péči

1 000,- Kč

Nepravidelný pobyt

Kč/den

1 – 4 dny v měsíci – celý den
1 – 4 dny v měsíci – dopolední, odpolední

350,- Kč
300,- Kč

5 a více dní v měsíci – celý den
5 a více dní v měsíci – jen dopoledne

300,- Kč
250,- Kč

Jednorázové hlídání

Kč/hodina
100,- Kč/hodina

Domácí hlídání

Kč/hodina

Pracovní dny

100,- Kč

Víkend

120,- Kč

Noc

150,- Kč

Adaptace

Kč/hodina
100,- Kč

Prázdninové pobyty

Kč/týden

Týdenní

1 500,- Kč

Platby zasílejte na účet : DS RODINKA Želatovská 12, Přerov: FIO BANKA 2200972655/2010
Variabilní číslo vám bude přiděleno na základě registrace v docházkovém systému.
Nabízíme slevu pro sourozence.
Poplatek za školkovné slouží i jako rezervace místa, tudíž ho v případě nepřítomnosti dítěte ( i
z důvodu dlouhodobé nemoci) nevracíme.
Provoz dětské skupiny je od 6:00-16:00hod. Každá další započatá hodina pobytu dítěte je
zpoplatněna dle ceníku = jednorázové hlídání.
Na požádání Vám vystavíme Potvrzení o platbách za umístění dítěte v předškolním zařízení pro účely
uplatnění slevy na dani za umístění dítěte, tzv. školkovné.
Během měsíce července a srpna lze využít týdenní pobyty na námi pořádaných příměstských táborech
a tudíž je možné navštěvovat naši dětskou skupinu v týdenních termínech dle ceníku.
Dětská skupina RODINKA II
Želatovská 2617/12, 750 02 Přerov
tel: +420 734 309 551
email: zelatovska@rodinka.cz
www.rodinka.cz

AJORODINKA mateřská škola, o.p.s.

IČ: 02590425

Dětská skupina RODINKA
Ceník platný od 1. 7. 2020
STRAVNÉ

Celodenní – přesnídávka 15kč, oběd 35kč, svačina 15kč, pitný režim 5kč 70,- Kč za den

Dopolední – přesnídávka 15kč, oběd 35kč, pitný režim 5kč

55,- Kč

Odpolední – oběd 35kč, svačina 15kč, pitný režim 5kč

55,- Kč

Týdenní prázdninový pobyt

500,- Kč za týden

Stravné se platí na účet: FIO BANKA 2400462318/2010. Vyúčtování se provádí čtvrtletně. Variabilní
číslo vám bude přiděleno na základě registrace v docházkovém systému
V ceně je zahrnuto:
Celodenní pitný režim, 8:00 – 9:00 přesnídávka, 11:45 – 12:30 oběd, 14:00 – 14:15 svačina.
Dítě odhlašujte do 8hod. pouze na tel. čísle: 734 309 551. Děkujeme.
První den je možné vyzvednout stravu do vlastních nádob v dohodnutém čase.
Stravné se vrací až od následujícího dne!.
Strava je připravována denně v naší provozovně.

Dětská skupina RODINKA II
Želatovská 2617/12, 750 02 Přerov
tel: +420 734 309 551
email: zelatovska@rodinka.cz
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