
CENÍK PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-2022 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLKA 

 

DOPOLEDNÍ DOCHÁZKA  CELODENNÍ DOCHÁZKA 

7.30-13.00 hod. školné za měsíc (Kč)  7.30-17.00 hod. školné za měsíc (Kč) 

1 den v týdnu 2 600,00  1 den v týdnu   3 600,00 

2 dny v týdnu 4 800,00  2 dny v týdnu   6 400,00 

3 dny v týdnu 6 600,00  3 dny v týdnu   9 000,00 

4 dny v týdnu 8 400,00  4 dny v týdnu 11 600,00 

5 dní v týdnu 9 900,00  5 dní v týdnu 13 900,00 

 

Slevy na školné 

• pro sourozence 10 % 

• při platbě předem na čtvrtletí (3 měsíce) / pololetí (5 měsíců) 3-5 % 

• věrnostní sleva při dlouhodobé docházce (za každý další školní rok) 

Slevy nelze sčítat, platí vždy výhodnější varianta. 

 
Slevu za umístění dítěte v mateřské škole lze uplatnit ve výši výdajů (kromě stravného). V roce 2021 
si rodiče mohou z daní odečíst částku 15 200 Kč za každé vyživované dítě. Sleva se uplatňuje  
za celý kalendářní rok v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání. 

 

Školné zahrnuje:  

• nadstandardní vzdělávací program s rozšířenou hudební a výtvarnou 

výchovou  

• originální výukové materiály pro vlastivědu a přírodovědu „Putování  

se skřítkem Duháčkem“  

• originální výukové materiály „Objevujeme s dětmi předškolního věku“ 

• cvičení dětské jógy a taj-či pro děti, eurytmie… 

• výuku angličtiny  

• alternativní formy vzdělávání a denní výuku zážitkovou formou  

• pravidelné akce podle vzdělávacího programu naší mateřské školičky  

• individuální přístup v malém kolektivu a rodinném prostředí  

• svačinky a pitný režim  

• didaktické pomůcky  

• metodické materiály 

 

Školné nezahrnuje: 

• obědy  

• výlety, kulturní a sportovní akce nad rámec školního programu  

• mimoškolní zájmové kroužky a aktivity  

 

 

 

 

 

 



Stravování  

Obědy dovážíme ze Zdravé jídelny v Toulcově dvoře. Jídlo je zdravé a velmi chutné. 

Cena za oběd je 85 Kč a platí se podle odebraného množství. Svačinky a pitný režim 

jsou obsaženy v ceně školného. Odhlášení oběda je možné nejpozději v den výdeje 

do 7.45 hodin (ideálně do 11. hod. předchozího dne), nepřítomnost dítěte je nutné 

nahlásit telefonicky nebo formou SMS na tel. č. 728 945 955.  

 

Platební podmínky  

Školné je možno uhradit:  

• dopředu na pololetí (5 měsíců), čtvrtletně (3 měsíce) - platby předem jsou 

zvýhodněny slevou na školné  

• v měsíčních platbách převodem na účet, a to vždy na jeden kalendářní měsíc 

dopředu. Školné je splatné do 25. dne předchozího měsíce.  

 

Číslo účtu: 3407037319/0800  

Obědy a mimoškolní aktivity je možné uhradit také v hotovosti v kanceláři mateřské 

školy. Platba za nevyčerpané dny se nevrací. Stravné se vrací pouze za omluvené 

dny.  

 

Rezervační poplatek ve výši 3000,- Kč, resp. 2500 Kč při docházce jeden den  

v týdnu, bude odečten od první platby školného. V případě, že dítě nenastoupí, 

rezervační poplatek propadá.  

 

Rezervace místa ve školce je podmíněna odevzdáním přihlášky a uhrazením 

registračního poplatku. Nebude-li uhrazena záloha do 10 dnů po podání přihlášky, 

školka je oprávněna nabídnout místo dalšímu zájemci.  

 

Při ukončení docházky dítěte do školky je stanovena výpovědní lhůta dva měsíce, 

začíná běžet vždy k prvnímu dni následujícího kalendářního měsíce. Dítě je možné 

odhlásit po předchozí domluvě s ředitelkou školky a opětovně znovu přihlásit  

k docházce, pokud bude k dispozici volná kapacita.  

 

HLÍDÁNÍ 

 

Nabízíme možnost hlídání dětí předškolního věku (od cca 3 let) v prostorách naší 

školky od 7.30 do 17.00 hodin. Hlídání je z organizačních důvodů nutné předem 

objednat! 

 

1 hodina – 200,00 Kč 
hlídání více hodin, dopoledne, celý den, více dní – kalkulace ceny na vyžádání 
 

 

 

 

 

 

 
Duhová školka – mateřská umělecká školka si vyhrazuje právo na změnu cen, a to i bez udání důvodu. 

Ceny jsou uvedeny vč. DPH. 


