Dětská skupina Puntík - CENÍK 2022/2023
DOPOLEDNÍ PROGRAM
7:00 - 12:30
Docházka Školkovné/stravné Školkovné

CELODENNÍ PROGRAM
7:00 - 15:00
Docházka Školkovné/stravné Školkovné

měsíčně

měsíčně

2x týdně
3x týdně
5x týdně

1800 Kč / 440Kč
2400 Kč / 660Kč
3500 Kč / 1100Kč

po daň.
slevě
450 Kč

1050 Kč
2150 Kč

2x týdně
3x týdně
5x týdně

po daň.
slevě

2100 Kč / 560Kč
2800Kč / 840Kč
4000 Kč / 1400Kč

750 Kč
1450 Kč
2650 Kč

Úhrady školkovného a stravného jsou hrazeny paušálně dopředu za daný měsíc vzhledem k fixním nákladům
DS viz níže. Na školkovné lze uplatnit slevu na dani ve výši 16.200Kč/ ročně, tj. 1350Kč / měsíčně, viz dále.

K docházce je možné přiobjednat celodenní pestrou stravu:
•
•
•
•
•
•

55 Kč dopolední program / den, (SVAČINA + OBĚD + PITNÝ REŽIM)
70 Kč celodenní program / den, (SVAČINA + OBĚD + PŘESNÍDÁVKA + PITNÝ REŽIM)
NEBO SI PŘINÉST VLASTNÍ STRAVU V KRABIČKÁCH, RÁDI JI DÍTĚTI VE ŠKOLCE OHŘEJEME V PŘÍPADĚ
STRAVOVACÍCH OMEZENÍ
Svačiny i obědy jsou připravovány v naší školkové kuchyni v DS Trempík
Rodiče platí stravu zálohou na daný měsíc, řádně odhlášené obědy smskou na třídní mobil do 7:30
daného dne jsou propláceny zpět při pololetním vyúčtování
Dbáme na kvalitu potravin a vyváženost pestré dětské stravy dle výživové vyhlášky č. 350 / 2021 Sb.
A dle zásad Skutečně zdravé školy.

Co je zahrnuto v ceně docházky?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personální kvalifikované zajištění péče o děti a provozu DS
Pečující osoby – vždy 2 – 3 pečující osoby při 7 a více dětech (kvalifikované učitelky předškolní
pedagogiky a pečující osoby pro dětské skupiny dle zákona č. 247/ 2014 Sb.)
Kuchařka (každodenní nákup surovin, příprava svačin, obědů, plánování jídelníčku, support na velkou
zahradu, úklid)
Pomocný personál (posila při adaptaci dětí, s výdejem jídla a denním úklidem, údržba prostor, praní,
žehlení prádla aj.)
Vedení administrativy a účetnictví pro řádnou evidenci dítěte v DS + zpracování daňového Potvrzení
+ vyúčtování zákonnému zástupci
Didaktické pomůcky, knihy, hračky, hudební nástroje, výtvarný materiál
Individuální konzultace k rozvoji dítěte, adaptační program, info schůzky, rodičovská skupina na FB,
Pojištění v případě újmy na zdraví či majetku dítěte
Platby za nájem, energie, vodu, účetní, telekomunikační služby, revize, opravy, údržba prostor aj.
Moderní pedagogické principy spolu s dalším rozšiřováním vzdělávání personálu v tomto směru
(kurz 1.pomoci, waldorfská a zážitková pedagogika, logopedické a montessori kurzy, kurzy zdravého
vaření aj.)

Věděli jste, že:
• Při nástupu do naší školky nepřijdete o rodičovský příspěvek i v případě
Vašeho nástupu do zaměstnání a pobírání mzdy.

• Děti mladší 2let je možné přihlásit po domluvě s vedením školky.

• Při docházce do naší školky můžete uplatnit slevu na dani !!! za umístění
dítěte v předškolním zařízení.
Za každý kalendářní rok Vám vydáme Potvrzení o výši vynaložených výdajů za
umístění dítěte v zařízení předškolní péče. Do celkových výdajů se sčítají
prostředky vynaložené za školkovné za daný kalendářní rok (např. i z různých
MŠ). Potvrzení o nákladech stačí započítat ve Vašem daňovém přiznání, kdy
Vám stát slevu na dani proplatí zpět. Do potvrzení nelze ze zákona započítávat
stravné. To je v naší školce placené zvlášť zálohou a vyúčtováno pololetně dle
poměru odchozených/odhlášených dnů.
Po podání daňového přiznání se vám školkovné vrátí ve výši vynaložených
výdajů až do částky minimální mzdy (za rok 2022 až 16.200 Kč).
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*zpracování Potvrzení za uběhlý kalendářní rok

* sleva za školkovné roste úměrně s min.mzdou, proto lze předpokládat další navýšení zak rok 2023

Docházka do naší školky je proto nejlepší formou, jak uložit své peníze.
Ty se vám navíc zúročí kvalitní péčí o vašeho Špuntíka :-)

