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Příloha smlouvy č. 3.  

Sazebník úhrad za služby Dětské skupiny Beránek 
(dále DS)  aktualizace k 1. 9. 2022  

Na docházkovné lze uplatnit slevu na dani umístěné v předškolním vzdělávacím zařízení dle 
zák. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

Dopolední péče 07,00-12,30          

 pro děti do 31. 8. po 3. narozeninách)*      225,-/den plus strava;  
Maximální výše úhrady 4000,- Kč/ měs. 

 pro děti mladší 2 let a děti s plenkami)**      300,-/den plus strava; 
Maximální výše úhrady pro děti do 31. 8. po 3 naroz.4000,- Kč/ měs. 

 pro děti které k 1. 9. dosáhly 3 let )***          270,-/den plus strava  

Příchod dětí od 07,00 do 8,45 hodin, vyzvedávání dopolední 12,15 hodin. 
(Oběd 11,30 -12,00 hod., od 12,15 odpočinek dětí, kdy prosíme o klid pro usnutí 

nejmenších.) Minimální doba péče dvě dopoledne v týdnu. 

Celodenní  péče 07,00-16,30      

 pro děti do 31. 8. po 3. narozeninách)*      250,-/den plus strava;  
Maximální výše úhrady 4000,- Kč/ měs. 

 pro děti mladší 2 let a děti s plenkami)**      350,-/den plus strava; 
Maximální výše úhrady pro děti do 31. 8. po 3. naroz.4000,- Kč/měs. 

 pro děti které k 1. 9. dosáhly 3 let )***          300,-/den plus strava  

          Odpolední vyzvedávání dětí od 14,45 do 16,30.  Minimální doba péče dva 
dny v týdnu.. 

 (Výjimečně po dohodě jen odpoledne 11,30–16,30 … 150,-/den plus strava 
včetně oběda pro děti do 31. 8. po 3. nar.; 200,- pro děti mladší 2 let a 
s plenkami a pro děti které po 1. 9. dosáhly 3 let.)     
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Prosíme, respektujte časy příchodu i vyzvedávání s ohledem na komfort 
vašich dětí. 

 pozdní vyzvednutí po zavírací době …doplatek 300,- Kč.  
 Vezměte prosím na vědomí, že při opakovaném pozdním vyzvednutí 

budeme nuceni kontaktovat oddělení SPOD.        
 
Platba na měsíc = denní částka krát počet pracovních dní v měsíci  

 Sleva 10% při celodenní docházce 5 dní v týdnu. 
 Sourozenecká sleva 10% na druhé a další dítě. 

Platba docházky  

 na měsíc předem v hotovosti oproti pokladnímu dokladu nebo  
 bankovním převodem na účet číslo 364 904369/0800 do 10. dne v měsíci 

– krom první platby na září, která je placena při podpisu sml. (viz níže) 
 do pozn. Beránek ŠKOLKOVNÉ, …(MĚSÍC), …(JMÉNO DÍTĚTE);  VS 

(bude přidělen) dle stanovené ceny na základě dohodnutého plánu a počtu 
dní a hodin v týdnu.  
 

Platba v případě absence 

 V případě nemoci delší než 10 a kratší než 15 pracovních dní převedeme 
oproti potvrzení od lékaře poměrnou částku (50 % procent z každého 
zameškaného dne) do dalšího měsíce, příp. po dohodě vrátíme na účet. 

o Neplatí pro děti, na něž se vztahuje dodatek o platbě pro 
zaměstnance CHB a pro děti s 10 % slevou. 
 

 V případě nemoci delší než 15 pracovních dní převedeme oproti 
potvrzení od lékaře na další měsíc 50% z celkové měsíční platby.   

o Neplatí pro děti, na něž se vztahuje dodatek o platbě pro 
zaměstnance CHB. Pro děti s 10 % slevou se na další měsíc odečte 
pouze 40% z celkové měsíční platby. 

 

 V případě krátkodobé nemoci je možné využít náhrady – pravidla viz 
níže. Dovolenou lze akceptovat pouze v červenci a srpnu viz níže. 

U dětí, které chodí na 5 dní v týdnu a mají ze zákona slevu a platí z důvodu 
zastropování pouze 4000,- )*, jsou náhrady nerelevantní. Vracíme příp. 
převádíme platbu na další měsíc pouze při celoměsíční nemoci.  
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Platba na září 

Při podpisu smlouvy s nástupem v září vyžadujeme první platbu docházkovného 
obratem, a to i v případě, že bude smlouva uzavřena před zahájením docházky 
v období od června do srpna t. r.  Dokud nebude provedena platba, nebude 
garantováno místo v DS.  

Úhrada stravování:   
Smlouva o dovozu stravy je sjednána mezi poskytovatelem a vývařovnou MŠ 
Tovární Beroun, která se specializuje na stravu předškolních dětí;  platba probíhá 
zpětně za předcházející měsíc nejp. do 10. dne násl. měsíce dle odebraných svačin 
a obědů převodem na účet Charity Beroun oproti vydané faktuře:  č. ú.  364 904 
369/0800  

Cena za jídlo/den: 100,- Kč  (16,- dop. svačina, 30,- oběd, 14,- odp. 
svačina, 5,- pitný režim = 65,-Kč, plus doprava 2x17,50Kč). Pokud chodíte 
pouze dopoledne, vývařovna bohužel neumožňuje odebírat pouze oběd či 
svačinu. Odpolední svačinu dostanete domů.  
 

Odhlášení a náhrady:   
Odhlášení oběda  

 do 06,55 hod. ráno na tel. 734 783 527 
 

Odhlášení domluvené přítomnosti z vážného důvodu   

 osobně či tel. den předem do 10 hodin, na pondělí v pátek do 15,00 hod. 
/náhrada lze, je-li volno; neplatíte oběd – automaticky odhlášen/ 

 osobně či tel. ráno do 06,55 hodin /neplatíte oběd, ale den se počítá jako 
přítomnost, nelze náhrada/ 

o Odhlášení dítěte z důvodu jiného než zdravotního bohužel 
nezakládá nárok na náhradu. 

o Na náhrady nevzniká automatický nárok, je třeba se domluvit 
s chůvou, náhrada z náhrady bohužel není možná. 

o Při krátkodobé nemoci je možné se domluvit na náhradách 
nejpozději během následujícího měsíce, pokud to umožní 
kapacita zařízení (prosíme o včasné omluvy, abychom mohli 
nabídnout volná místa k náhradám). 

o Nepřítomnost z důvodu dovolené či jiných než zdravotních 
důvodů během školního roku není možné odpočítat od 
docházkovného, protože náhle a krátkodobě nemůžeme zajistit 
náhradníka – rodiče si tak platí své místo v DS.  
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 Výjimkou jsou letní prázdniny, kdy rodiče, kteří nahlásí 
dovolenou do konce dubna, tuto dobu nebudou mít 
započítanou do docházky. DS tak na prázdniny 
krátkodobě může díky včasnému nahlášení nabídnout 
místa dočasným náhradníkům, kteří mají zavřené školky. 

o Je také možné přechodně zkrátit nasmlouvaný pobyt v DS během 
prázdnin na základě dodatku o změně smlouvy. Ve školním roce 
také, ale s rizikem, že DS neručí za možnost návratu na stejný 
rozsah služeb ani stejné dny návštěvy, volné dny nabídneme záj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)* Děti, které k 1. 9. 2022 ještě nebyly 3 leté a od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 
budou mít 3. narozeniny. (tj. mladší) 
 
)** Děti do dne 2. narozenin a děti, které nosí plenky na spaní i přesto, že 
v dětské skupině právě nespí, včetně dětí, které se bez plenek teprve učí a jsou 
tak ještě inkontinentní – časté nehody a převlékání.  
 
)*** Děti, které do 31. 8. 2022  již  dosáhly tří let věku, do zahájení povinné 
školní docházky (tj. starší) 
 
 


