
 

 

CENÍK DĚTSKÉ SKUPINY JESLE KLÁŠTEREC 
 
 
POBYT: 
 

celý měsíc (12 dnů a více) celodenní                                                                  
celý měsíc (12 dnů a více) polodenní                                                                
půl měsíce (do 11 dnů) celodenní (1-2 dny v T)                               
celý měsíc do 92 hodin  
půl dne (do 10 dnů v měsíci) 
 

2.500,-Kč                                                            
1.600,- Kč 
1.600,- Kč 
1.600,- Kč 
100,- Kč/půl dne 

Služby se hradí 1 kauční zálohou ve výši dle zvoleného režimu pobytu, před nástupem dítěte do 
zařízení, převodem na účet provozovatele DS - RADKA z.s. 2201404924/2010 (Fio banka), VS je 
datum narození dítěte ve formátu RRRRMMDD, do poznámky příjmení dítěte a "kauce".  
Následně se hradí služby dle fakturace vystavené na začátku měsíce, dle evidence z vyúčtování 
z docházkového systému. Při neuhrazení služeb dojde k vypovědění smlouvy od následného měsíce. 
Variabilní symbol je vždy uveden na faktuře. Do poznámky prosím uveďte jméno dítěte.  
Splatnost je  7 dní. 
 
Jde o paušální platbu, která se v době nepřítomnosti dítěte nevrací. 
(V případě dlouhodobého = více než 1 měsíc dlouhého onemocnění, které bude předem omluveno  
a potvrzeno lékařem, lze platbu uplatnit v následujícím měsíci, vždy po domluvě s koordinátorkou DS). 
 
Individuální rozšíření provozní doby DS: následné hlídání mimo provozní dobu (6,00 - 16,00 hod)  
je možné vždy po domluvě, v sazbě: 90,- Kč za každou započatou hodinu.  
Měsíční platba převodem dle fakturace / vyúčtování z docházkového systému. 
 
Pro rodiče s dětmi do 2 let a možností účasti dítěte v DS pouze 92 hodin měsíčně je možné další 
hodiny vykazovat v režimu "péče individuální chůvy" v sazbě: 90,- Kč za každou započatou hod.  
Měsíční platba dle docházky, v hotovosti u koordinátorky, vždy na konci daného měsíce. 
 
STRAVA 
 
Po celý den mají děti k dispozici nápoje (vodu, neslazený čaj, ev. ovocné šťávy) a pečovatelky dbají 
na jejich pitný režim. 
 

JÍDLO ČAS CENA 

Ranní svačina + ovoce 8:15 - 8:30 + 9:30-10:00 15,- Kč 

Oběd 11:15 - 11: 30 30,-Kč 

Odpolední svačina 14:00 - 14:15 15,-Kč 

 
Stravné se hradí 1 kauční zálohou ve výši 1.300,- Kč (u plné docházky) / 600,- Kč (u ostatních režimů 
docházky), před nástupem dítěte do zařízení, převodem na účet provozovatele DS - RADKA z.s. 
2201404924/2010, VS datum narození dítěte ve formátu RRRRMMDD, do poznámky příjmení dítěte 
a "kauce".  
Následně dle fakturace / vyúčtování z docházkového systému.  
 
DS si vyhrazuje právo na zvýšení poplatků za služby, a to od prvního dne následujícího měsíce od 
seznámení rodiče s touto informací a zároveň zveřejnění nového ceníku na svých stránkách 
www.radka.kadan.cz/jesle klášterec. Zde budou zveřejňovány všechny aktuální informace. 
 
V Klášterci nad Ohří, 1. 3. 2019, RADKA z. s.       


