
CENÍK PRO BLAŽOVICE - platný od 1. 3. 2022

Veškeré ceny školného jsou uvedeny bez stravy. Svačiny jsou v režii rodičů. Obědy se platí dopředu
v HOTOVOSTI vždy 1. týden v měsíci podle počtu naplánované docházky na daný měsíc.

Cena oběda: 40,-Kč/den

Školné slouží jako rezervace místa pro dítě v DS. Jednou již uhrazené splátky školného je nevratné:

● i v případě nenastoupení dítěte do DS

● i v případě nemoci, dovolené atd. - za zmeškané a řádně omluvené dny náleží dítěti tzv. náhrady,
které je možno vybrat dle volné kapacity před či po datu omluveného dne v rámci stejného
kalendářního měsíce (neplatí pro 5 denní docházku).

V případě uzavření Dětské skupiny z nařízení Úřadu vlády ČR kvůli okolnostem souvisejícím s
onemocněním COVID -19 se školné také nevrací, nelze ho převádět na další měsíce a ani za dobu
tohoto uzavření nevzniká  nárok na náhrady, jelikož se jedná o zásah tzv. vyšší moci.

Pravidelné splátky školného ani náhrady nelze převádět do dalších měsíců, ani jinak zohledňovat při
vyúčtování.

1. PRAVIDELNÁ DOCHÁZKA:
- garance rezervovaného místa po celý školní rok
- pravidelná platba vždy do 15.dne předchozího měsíce (březnové školné splatné do

15.2.!)
- v případě včasného odhlášení dítěte (do 8:00 předchozího dne) možnost nahrazení ve

volné kapacitě daného měsíce*

FREKVENCE
DOCHÁZKY

CELODENNÍ DOCHÁZKA
6-9 HODIN/DEN

POLODENNÍ DOCHÁZKA
3-6 HOD/DEN

2 DNY V TÝDNU 2.800,- Kč 2.300,- Kč

3 DNY V TÝDNU 3.200,- Kč 2.700,- Kč

4 DNY V TÝDNU 3.500,- Kč 3.000,- Kč

5 DNÍ V TÝDNU 3.900,- Kč 3.400,- Kč

*neplatí pro docházku 5 dní v týdnu, ta má cenu zohledněnou i v případě nemoci

www.dsbublinky.cz, bublinky@mcbalonky.cz, Tel: 777 281 451

http://www.dsbublinky.cz
mailto:bublinky@mcbalonky.cz


2. NEPRAVIDELNÁ DOCHÁZKA
- Bez garance volného místa v průběhu týdne
- Platba formou předplacené permanentky během roku
- Platnost permanentky je vždy 3 měsíce od zakoupení
- Rezervace míst možná max. na 30 dní dopředu

 10 jednorázových vstupů     2.500,- Kč

20 jednorázových vstupů 4.000,- Kč

Již uhrazené školné na účet 2000942566/2010 je bráno jako rezervace místa a nevrací
se ani v případě nepřítomnosti dítěte v dětské skupině.
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