
 

 

Ceník úhrady nákladů za DS a stravného 

Orientační cena za měsíc docházky do dětské skupiny (nezahrnuje stravu) s rezervovanými dny: 

5 dní v týdnu 4 dny v týdnu 3 dny v týdnu 2 dny v týdnu 1 den v týdnu 
Dítě starší 3 let 
  175 Kč / den 
  3500 Kč / měsíc 

Dítě starší 3 let 
  190 Kč / den 
  3040 Kč / měsíc 

Dítě starší 3 let 
  210 Kč / den 
  2520 Kč / měsíc 

Dítě starší 3 let 
  240 Kč / den 
  1920 Kč / měsíc 

Dítě starší 3 let 
  250 Kč / den 
  1000 Kč / měsíc 

Dítě 2 roky 
  200 Kč / den 
  4000 Kč / měsíc 

Dítě 2 roky 
  215 Kč / den 
  3440 Kč / měsíc 

Dítě 2 roky 
  235 Kč / den 
  2820 Kč / měsíc 

Dítě 2 roky 
  260 Kč / den 
  2080 Kč / měsíc 

Dítě 2 roky 
  275 Kč / den 
  1100 Kč / měsíc 

 

Při využití docházky v rámci absencí fixně přihlášených dětí,  

je cena za jednorázovou docházku 140Kč / den + stravné. 

Rezervování konkrétních dní je po uzavření smlouvy možné v rámci webového rozhraní na 
www.zahratka.webooker.eu. 

 

Cena stravy: 85 Kč / den. Stravné zahrnuje oběd, přesnídávku a svačinu a denní pitný režim. 

Cena docházky a stravy na každý měsíc je přepočítávána podle počtu aktuálních objednaných dní 
a stravy v měsíci. Např., může se stát, že chodíte-li v úterý a čtvrtek, v jednom měsíci může těchto 
dní být 9, v jednom 7. Tedy ani vypočítaná částka za školné nebude každý měsíc stejná. Vyúčtování 
za předchozí měsíc vám bude zaslána vždy do 3. dne daného měsíce emailem. Uhradit platbu je 
nutné do 10. dne v měsíci na účet 2901068562/2010 (Fio Bank). 

Rezervační kauce ve výši 3000 Kč je splatná do 10 pracovních dní od podpisu smlouvy. V případě 
přihlášení na jednorázové dny činí rezervační kauce 1500Kč. Rezervační poplatek se stává po 
nástupu dítěte do DS zálohou na platbu posledního měsíce docházky ve školním roce. Pokud dítě 
po uzavření smlouvy k docházce nenastoupí, kauce propadá ZaHRÁTce. 

Omluvy si řeší rodiče sami přes elektronický rezervační systém. Náhrady za včasné omluvy 
mohou děti vychodit v daném měsíci nebo v měsíci následujícím v maximálním počtu 5 dní / 
měsíc. Omluvy je nutné vychodit, není možné je zohlednit při vyúčtování. Nevychozené náhrady 
propadají. Při dlouhodobé nemoci potvrzené lékařem (více jak 14 dní) lze náhrady řešit 
individuálně po domluvě s ředitelkou dětské skupiny. 

Ukončení služby je definováno ve Smlouvě o službě.  

 

http://www.zahratka.webooker.eu/

