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Mateřská škola Smiling Baby School s.r.o.
Čechova 587/29, Praha 7

ŠKOLNÉ A PODMÍNKY DOCHÁZKY
V Mateřské škole Smiling Baby School s.r.o. (dále jen „školka“) si můžete zvolit docházku na 2, 3, 4 nebo 5
dní v týdnu, a to na celodenní program nebo na polodenní program.
Otevírací doba školky je od 8:00 do 18:00.
Ceny jsou platné od 1. 9. 2022
DOCHÁZKA DÍTĚTE

Celodenní program od 8:00 – 18:00

vratná kauce:
Polodenní program od 8:00 – 12:30

vratná kauce:
Odpolední program od 12:00 – 18:00

vratná kauce:

5 dnů v týdnu

4 dny v týdnu

3 dny v týdnu

2 dny v týdnu

14 200 Kč

12 800 Kč

10 900 Kč

8 250 Kč

+ 155 Kč/ den

+ 155 Kč/ den

+ 155 Kč/ den

+ 155 Kč/ den

stravování

stravování

stravování

stravování

7 100 Kč
10 900 Kč

6 400 Kč
7 300 Kč

5 450 Kč
6 120 Kč

4 125 Kč
4 600 Kč

+ 110 Kč/ den

+ 110 Kč/ den

+ 110 Kč/ den

+ 110 Kč/ den

stravování

stravování

stravování

stravování

5 450 Kč

3 650 Kč

3 060 Kč

2 300 Kč

13 200 Kč

10 900 Kč

8 720 Kč

6 550 Kč

+ 95 Kč/ den

+ 95 Kč/ den

+ 95 Kč/ den

+ 95 Kč/ den

stravování

stravování

stravování

stravování

6 600 Kč

5 450 Kč

4 360 Kč

3 275 Kč

Platnost tohoto programu od 1. 1. 2021

Děti přijímáme v průběhu celého roku do naplnění kapacity. Během měsíce můžete docházku navýšit a doplatíte pouze
adekvátní částku. Snížení počtu dní docházky dítěte není akceptováno.
V ceně školného je zahrnuto: pitný režim, vzdělávací program v českém případně anglickém jazyce, mimoškolní aktivity
s výjimkou kroužků. Kroužky dle vlastního výběrů z nabídky školky se hradí zvlášť. O možných doplatcích (solná
jeskyně, lezecká stěna, gymnastika, lyžování, bruslení, cyklokurz, výlet,
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•

•
•
•
•
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tábory atd.), nad rámec docházky jste vždy informováni třídní učitelkou či managerkou.
Rezervace místa ve školce je zajištěna odevzdáním přihlášky a uhrazením rezervační zálohy ve výši odpovídající
polovině částky školného za jeden kalendářní měsíc (viz uvedeno výše – vratná kauce) podle dohodnutého rozsahu
docházky dítěte v souladu s cenovými podmínkami na účet školky číslo účtu: 107–9896350257/0100.
Úhrada školného je splatná vždy od 25. do posledního dne každého měsíce na měsíc následující na číslo účtu:
107-9895380227/0100. Do zprávy pro příjemce uvádějte vždy přidělený variabilní symbol, účel platby, měsíc. Výše
stravného je uvedena v tabulce dle zvoleného programu. Částku za jeden oběd je nutno vynásobit počtem dní v měsíci.

Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit vždy do 10.00 hodin předchozího dne. V případě náhle absence, je
možné si pro oběd přijít do školky v 11.30 hodin toho dne. Odhlašování a přihlašování dětí lze také oznámit
přímo učitelce na třídě. Pokud dítě nebude řádně a včas odhlášeno k docházce, nebude mu uznán přeplatek
na stravném za tento den.
K platbě vždy uvádějte školné + stravné, zvlášť.
Při nedodržení data splatnosti školného je úrok z prodlení stanoven na 2,5 promile z dlužné částky denně.
Otevírací doba školky je pondělí až pátek od 8:00 do 18:00. Pokud vyzvednete dítě po stanovené otevírací době, bude
Vám počítáno za každou započatou půlhodinu 200 Kč.
Možnost hlídání i po zavírací době (nutno domluvit předem). Mimořádná hodina hlídání dítěte stojí 200 Kč.
Školka má zavřeno poslední pracovní týden v srpnu před zahájením nového školního roku, dále také v době státních
svátků ČR a v období Vánoc.
Školka je otevřená 12 měsíců v roce a po celou dobu platí výše uvedené platební podmínky.

Nárok na slevy a náhrady:
• Sourozencům poskytujeme slevu ve výši 15 % ze školného v případě 5tidenní docházky. Při 4denní – 10 % Tato sleva
se vztahuje pouze na celodenní docházku.
Školné se hradí ve stejných paušálních částkách každý měsíc od 25. do posledního dne každého měsíce na měsíc následující,
a to bez ohledu na absence dítěte. Stravné se hradí každý měsíc od 25. do posledního dne každého měsíce na měsíc následující

podle vybrané docházky. Výše stravného se vypočítá na konci každého měsíce podle skuteční docházky. Případný přeplatek
se převede na měsíc následující. Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit vždy do 10.00 hodin předchozího dne. V případě
náhle absence, je možné si pro oběd přijít do školky v 11.30 hodin toho dne. Odhlašování a přihlašování dětí lze také oznámit
přímo učitelce na třídě. Pokud dítě nebude řádně a včas odhlášeno k docházce, nebude mu uznán přeplatek na stravném za
tento den.
•
Pokud bude nepřítomnost dítěte ve školce déle než 30 dní (1 měsíc), pak je poplatek za školné snížen o 20 % ze
zvoleného programu ceny školného.
•
Svým podpisem souhlasím se Školním řádem, s dokumentem Školné a zvolili jsme program školného.
•
Souhlasím s uveřejňováním fotodokumentace dětí pro potřeby MŠ Smiling Baby School s. r. o. Na webových stránkách,
sociálních sítích v profilu školky a na propagačních materiálech školky.

Rezervační záloha (vratná kauce):
•
Při stornování rezervace více než 1 měsíc před nástupem dítěte do školky je kauce vrácena rodiči v plné výši. V případě
stornování rezervace ze strany zájemce o docházku dítěte do školky méně než 1 měsíc před nástupem dítěte do školky,
školka není povinna částku odpovídající rezervační záloze vracet tomu, kdo její platbu provedl, tato částka propadá ve
prospěch školky.
•
Poté co dítě nastoupí do školky, bude rezervační záloha započítána na úhradu měsíčního školného za poslední měsíc,
který bude dítě školku navštěvovat. Vzhledem k povinnosti úhrady školného dopředu, jak je uvedeno výše, je rodič
povinen školku informovat o posledním měsíci docházky dítěte nejpozději společně s úhradou školného na poslední
měsíc docházky. Pokud rodič tuto povinnost nesplní, školka není povinna předmětnou kauci rodiči vrátit a v takovém
případě tato kauce propadá školce jako sankce za porušení povinnosti rodiče informovat školku řádně a včas
o posledním měsíci docházky dítěte do školky. V takovém případě kauce představuje částku smluvní pokuty, kterou je
rodič, který řádně a včas neoznámí školce poslední měsíc docházky svého dítěte, povinen školce uhradit a školka je
oprávněna částku uhrazené kauce v takovém případě považovat za uhrazenou smluvní pokutu. Pokud bude školka
řádně a včas informována o posledním měsíci docházky dítěte do školky, tedy nejpozději do 30. dne měsíce
předcházejícího poslednímu měsíci docházky dítěte do školky, školka a příslušný rodič se dohodnou (i ústně), zda již
uhrazená kauce bude započítána (zohledněna) na úhradu školného za poslední měsíc docházky dítěte či zda bude její
výše školkou vrácena poslední den docházky dítěte, a to na účet notifikovaný příslušným rodičem školce.
Doplatky nad rámec hrazené docházky:
2 dny v týdnu - 1 den navíc nad rámec docházky = 1 100,-

½ den nad rámec docházky = 550,-

3 dny v týdnu - 1 den navíc nad rámec docházky = 1000,-

½ den nad rámec docházky = 500,-

4 dny v týdnu - 1 den navíc nad rámec docházky = 900,- ½ den nad rámec docházky = 450,5 dnů v týdnu - 1 den navíc nad rámec docházky = 800,- ½ den nad rámec docházky = 400,-

Svým podpisem souhlasím se školním řádem.

JMÉNO DÍTĚTE: __________________________________________________

PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE:

__________________________________________________

V _________________________ DNE ____________________

ZA MATEŘSKOU ŠKOLU SMILING BABY SCHOOL s. r. o.

Mgr. Jarmila Macečková

