Ceník úhrady nákladů za DS a stravného od 1. 9. 2018
Cena za měsíc docházky do dětské skupiny (nezahrnuje stravu) s fixně rezervovanými dny:
5 dní v týdnu

4 dny v týdnu

3 dny v týdnu

2 dny v týdnu

1 den v týdnu

Cca 190 Kč / den
3800 Kč / měsíc

Cca 200 Kč / den
3200 Kč / měsíc

Cca 225 Kč / den
2700 Kč / měsíc

Cca 250 Kč / den
2000 Kč / měsíc

Cca 280 Kč / den
1120 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: 75 Kč / den. Stravné zahrnuje oběd (50Kč), přesnídávku (15Kč) a odpolední svačinu
(10Kč) a denní pitný režim.
Cena stravy na každý měsíc je přepočítávána podle počtu aktuálních objednaných dní / stravy
v měsíci. Např. když bude v jednom měsíci 5 dní (5x úterý) a ve druhém 3 dny (3x úterý), budete
platit v obou případech stejné školkovné, lišit se bude stravné o násobek počtu dní. O svátcích DS
není (i Vánoční týden), školkovné se počítá stejné jako v jiných měsících (platí se nájem,
personál…). Vyúčtování za předchozí měsíc vám bude zaslána vždy do 5. dne daného měsíce
emailem. Uhradit platbu je nutné do 12. 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 1500 Kč. 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 navíc v následujících 40 dnech dopředu či 30 dní před datem omluvy. Omluvy
není možné je zohlednit při vyúčtování. ZaHRÁTka nemůže garantovat volnou kapacitu pro
vychození náhrad. Nevychozené náhrady propadají. Při dlouhodobé nemoci potvrzené lékařem
(více jak 14 dní) lze náhrady/cenu školkovného řešit včas individuálně po domluvě s ředitelkou
dětské skupiny.
Ukončení služby je definováno ve Smlouvě o službě.

Platnost ceníku k 1. 9. 2018

