Ceník
Provoz lesní školky je zcela hrazen z příspěvků rodičů a darů.
Lesní školka Veverka, stejně jako všechny ostatní lesní školky, funguje jako nezisková
organizace ve formě spolku a zatím není zapsána v rejstříku mateřských škol MŠMT.
Z příspěvků na provoz od rodičů se hradí platy pedagogů, materiál a provozní náklady.
Od 1. 9. 2017 je provoz školky zatím pondělí až čtvrtek od 8:00 do 16:00. Provozní dobu lze
po dohodě s rodiči upravit, v případě zvýšení zájmu se provoz školky rozšíří i na pátek.
Ceník za docházku:
Počet dnů v týdnu Cena za 1 měsíc
1 den

1 200 Kč

2 dny

2 200 Kč

3 dny

3 200 Kč

4 dny

4 200 Kč

Cena nezahrnuje obědy, vstupy a cestovné na kulturní akce či výlety.
Půldenní docházka je možná pouze za cenu celodenní docházky.
Sleva pro dalšího sourozence činí 10%.
Pokyny k platbě:
Rodič zaplatí provozovateli za docházku dítěte podle vybraného modelu vždy za 1
měsíc docházky předem, nejpozději do posledního dne splatnosti (např. platba za říjen musí
být na účtu do 30. září), nedohodnou-li se rodiče s provozovatelem jinak. Platbu za docházku
dítěte je nutno uhradit na účet 2801245373/2010 (Fio Banka). Jako variabilní symbol rodič
uvede přidělené evidenční číslo dítěte (např. 0001).
Obědy zajišťujeme dovozem z vegetariánské jídelny Čtyřlístek. Jídlo bude vybráno z jejich
nabídky vhodně pro děti, dopravováno v gastronádobách v termoboxu a ve školce pouze
vydáváno. Cena za oběd je 51 Kč. Platí se dle počtu odebraných obědů za uplynulý měsíc na
účet 2801245373/2010, k evidenčnímu číslu se na začátek přidá 9 např. 90001.
Obědy je třeba zaplatit do 10. dne následujícího měsíce (např. obědy za září rodič zaplatí do
10. října).
Dopolední i odpolední svačinu zajišťuje dítěti rodič.
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Pokyny k dalšímu školnímu roku:
V případě nástupu dítěte od začátku dalšího školního roku je rodič povinen uhradit do 30.
5. platbu za rezervaci docházky ve výši měsíční platby za docházku dle zvoleného modelu
docházky. Nebude-li platba za rezervaci docházky do uvedeného data uhrazena, pozbývá
rodič nárok na rezervaci docházky od září a místo se uvolní pro další zájemce. V případě, že
přihlášené dítě od září nenastoupí, uhrazenou platbu za rezervaci docházky si ponechá
provozovatel, jakožto paušální náhradu všech výdajů spojených s rezervací místa.
Platba za docházku v měsíci září se snižuje o uhrazenou platbu za rezervaci docházky.
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