
   

 

 

Standardní provozní doba Dětské skupiny KNOFLÍČEK je od 7:00 do 16:00 hod.  

 

Centrum pro rodinu KNOFLÍČEK, z.s., Nádražní 1690, 696 03 Dubňany 

Provozovna: Dětská skupina KNOFLÍČEK, Nádražní 1000, 696 03 Dubňany 

Kontakt: e-mail: knoflicekdubnany@seznam.cz  

tel.: 728 199 019 Ing. Helena Ševčíková, 777 568 246 Mgr. Hana Vašíčková 

 
CENÍK  
Dětská skupina KNOFLÍČEK v Dubňanech 

platný od 01.07.2022 
 

 

Děti do 3* let věku včetně (*do 31.8. daného roku po dosažení 3 let dítěte) 

Pravidelná docházka celodenní blok: 
1 den v týdnu = 220 Kč/ den – počítáme průměrně s 4 dny v měsíci 

Děti do 3* let věku včetně 

 

• 1 den v týdnu =   880 Kč/měsíc + strava 

• 2 dny v týdnu = 1760 Kč/měsíc + strava 

• 3 dny v týdnu = 2640 Kč/měsíc + strava 

• 4 dny v týdnu = 3520 Kč/měsíc + strava 

• 5 dnů v týdnu = 4000 Kč/měsíc + strava 

 
*do 31.8. daného roku po dosažení 3 let dítěte 

*Celodenní docházka v provozní době dětské skupiny od 7:00 hod do 16:00 hod. Nástup dítěte do dětské skupiny 

nejpozději v 08:30 hod. odchod nejdříve po 14:15 hod. 

Pravidelná docházka dopolední blok: 
1 den v týdnu = 150 Kč/den – počítáme průměrně s 4 dny v měsíci 

Děti do 3* let věku včetně 

 

• 1 den v týdnu =   600 Kč/měsíc + strava 

• 2 dny v týdnu = 1200 Kč/měsíc + strava 

• 3 dny v týdnu = 1800 Kč/měsíc + strava 

• 4 dny v týdnu = 2400 Kč/měsíc + strava 

• 5 dnů v týdnu = 3000 Kč/měsíc + strava 

 
*do 31.8. daného roku po dosažení 3 let dítěte 

*Dopolední docházka v provozní době dětské skupiny od 07:00 hod do 12:00 hod. Nástup dítěte do dětské skupiny 

nejpozději v 08:30 hod. odchod ve 12:00 hod. 
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Děti od 3 let (1.9.2022 již mají 3 roky) 

Pravidelná docházka celodenní blok: 
1 den v týdnu = 320 Kč/ den – počítáme průměrně s 4 dny v měsíci 

Děti, které již 1.9.2022 dosáhly 3 let 

 

• 1 den v týdnu = 1280 Kč/měsíc + strava 

• 2 dny v týdnu = 2560 Kč/měsíc + strava 

• 3 dny v týdnu = 3840 Kč/měsíc + strava 

• 4 dny v týdnu = 5120 Kč/měsíc + strava 

• 5 dnů v týdnu = 6400 Kč/měsíc + strava 

 
* dítě ode dne 1. září po dosažení tří let věku do dne zahájení povinné školní docházky 

*Celodenní docházka v provozní době dětské skupiny od 7:00 hod do 16:00 hod. Nástup dítěte do dětské skupiny 

nejpozději v 08:30 hod. odchod nejdříve po 14:15 hod. 

Pravidelná docházka dopolední blok: 
1 den v týdnu = 220 Kč/den – počítáme průměrně s 4 dny v měsíci 

Děti, které již 1.9.2022 dosáhly 3 let 

 

• 1 den v týdnu =   880 Kč/měsíc + strava 

• 2 dny v týdnu = 1760 Kč/měsíc + strava 

• 3 dny v týdnu = 2640 Kč/měsíc + strava 

• 4 dny v týdnu = 3520 Kč/měsíc + strava 

• 5 dnů v týdnu = 4400 Kč/měsíc + strava 

 
* dítě ode dne 1. září po dosažení tří let věku do dne zahájení povinné školní docházky 

*Dopolední docházka v provozní době dětské skupiny od 07:00 hod do 12:00 hod. Nástup dítěte do dětské skupiny 

nejpozději v 08:30 hod. odchod ve 12:00 hod. 

 

Cena stravného: 30 Kč/den* (oběd včetně pitného režimu) 
*Může být změněno na základě změny cen dodavatele 

Platba za docházku: 
Paušální platba 1x měsíčně na základě vyúčtování bez ohledu na docházku dítěte. Platba za 

docházku se platí převodem na bankovní účet nebo v hotovosti do 15. dne následujícího měsíce na 

základě podkladů k zaplacení. 

 

Veškeré ceny školkovného jsou uvedeny bez stravy. Svačinky si nosí rodiče vlastní. 

 

Ve dnech státních svátků je dětská skupina uzavřena. Přerušení provozu nemá vliv na výši plateb za 

služby. 

Platba za stravné: 
Platba 1x měsíčně na základě vyúčtování dle skutečné docházky dítěte. Řádně omluvená strava 

nebude účtována. 
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Možná sleva při nepřítomnosti dítěte: 
V případě omluvené docházky trvající méně než 14 dní je možné nedočerpané dny vybrat v rámci 

náhrad 1=1 na základě volné kapacity dětské skupiny (nemoc, omluvení jiného dítěte) v dalším 

kalendářním měsíci. Nejsme schopni garantovat volnou kapacitu pro vychození náhrad a nevyužité 

náhrady propadají. 

 

Při omluvené nepřítomnosti z důvodu nemoci, která bude trvat 14 dní a více, bude paušální cena 

snížena o 20 % za každý pracovní den nepřítomnosti. V případě absence trvající 14 dní a více 

zasahující přelom měsíce, bude sleva 20 % vyplacena v následujícím měsíci. 

 

Při plánovaném přerušení provozu dětské skupiny (Vánoce, sanitární týden, dovolené apod.) bude 

snížena paušální platba o 50 % za každý pracovní den přerušeného provozu. Termíny plánovaného 

přerušení provozu budou zveřejněny na nástěnce dětské skupiny minimálně jeden měsíc předem. 

 

Pokud bude uzavřeno z důvodu „vyšší moci“ (např. rozhodnutí vlády, MZČR, atd.) je platba 

snížena o 50 % za každý pracovní den uzavřeného provozu. 

 

Nepravidelná docházka celodenní blok: 1 den v týdnu = 320 Kč/den + strava 

Nepravidelná docházka dopolední blok: 1 den v týdnu = 220 Kč/den + strava 
Platba za docházku: platí se 1x týdně na základě vyúčtování dle docházky dítěte. Docházka možná 

na základě volné kapacity dětské skupiny. 
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