Ceník poskytované služby a platební podmínky Dětské skupiny Slunečnice pro
školní rok 2022/23
Cena za měsíc docházky do dětské skupiny. Cena docházky je paušální a je každý měsíc
stále stejná.
Veškeré platby provádějte bankovním převodem s připsáním na účet RC Slunečnice
č. ú. 2201118741/2010 (dále jen účet RC) (do poznámky napište jméno dítěte), popřípadě
lze platbu provést hotově přímo v kanceláři RC.
CENY NA ŠKOLNÍ ROK 2022 / 2023 (měsíční paušální poplatek + stravné)
Děti narozené od 1.9. 2019
Děti narozené do 31. 8. 2019
2 dny

3600 + strava 70/den

5500 + strava 70/den

3 dny

3800 + strava 70/den

6500 + strava 70/den

5 dnů

4000 + strava 70/den

8500 + strava 70/den

Rezervační kauce: Podpisem smlouvy se rodiče zavazují k úhradě rezervační zálohy ve výši
500 Kč a to do 15 dnů od podpisu smlouvy. Kauce bude vrácena na účet zákonného zástupce
dítěte do 30. 10. 2022. V případě, že dítě docházku nezahájí, slouží záloha jako smluvní
pokuta a zákonnému zástupci se nevrací.
Paušální platba: Zákonný zástupce se zavazuje uhradit měsíční paušální platbu za služby ve
výši stanovené tímto ceníkem do 15. dne daného měsíce.
Strava a platba nákladů: cena stravného je 70 Kč/den (obsahuje polévku, hlavní jídlo,
dopolední ovoce a odpolední svačinu a pitný režim). Zákonný zástupce se zavazuje
k pravidelné úhradě stravy dítěte v DS. Platba za stravu se vypočítá zpětně dle docházky a
bude zaslána zákonnému zástupci začátkem následujícího měsíce emailem. Splatnost bude
uvedena v emailu.
Omluvy: omluvy zákonní zástupci provádějí sami přes elektronický rezervační systém.
Náhrady za omluvené dny si mohou vybírat 30 dní před omluveným termínem a 30 dní po
omluveném termínu. Vybírání náhrad platí u dětí, které navštěvující DS jen některé dny
v týdnu. V případě, že dítě nebude omluveno do 7:00 hodin daného dne, nárok na náhradu
nevzniká.
V případě dlouhodobé nemoci dítěte (navštěvující DS 5 dnů v týdnu) delší než 10 pracovních
dnů bude od 11. pracovního dne vráceno 50% z uhrazené částky za dny kdy dítě nebylo v DS
přítomno.
Poskytovatel si vyhrazuje právo výši úhrady stravného měnit v průběhu trvání této
smlouvy. Dále si poskytovatel vyhrazuje právo na úhradu paušálního poplatku ve výši
50% v případě uzavření DS v nenadálé situaci (živelná pohroma, pandemie Covid
apod.) s čímž zákonný zástupce podpisem smlouvy souhlasí.

