
Ceník školičky  Kája a Pája 
platný od 1.1.2014 

 

 tel:271 740 845,  725 112 747 

adresa: Kodaňská 17, vchod z Estonské, www.volny.cz/dufino.praha 

 

Školička               od 2 let do 5 let                                  

A/ Měsíční paušál školného /7.30-12.45h/   5000,- Kč/děti nar. 4/09-8/10/ 

B/ Měsíční paušál školného        6200,- Kč /7.30-12.45h/ 

C/ Měsíční paušál školného     7200,- Kč /7,30-15.00h/ 

D/ Měsíční paušál školného      8200,- Kč /7.30-17.15 h/ 

Prodloužení hodin nahlášených dopředu u paušálů A, B a C je poplatek za hod 80,- Kč. 

  

Měsíční paušál je od prvního dne do posledního dne v měsíci /každý všední den mimo státní 

svátky/, zahrnuje svačinu a pitný režim.  

Školné se nahlásí do 10.dne v měsíci a úhrada musí být uhrazena do 20.dne v předchozím 

měsíci. Obědy se hradí zvlášť. 

Školné se z žádného důvodu nevrací a nepřevádí do dalšího měsíce, vzhledem k tomu, že nejde o 

školku s dotacemi! 

Překročení doby školného či pravidelné docházky se účtuje 200,- Kč! 

Školka je uzavřena v 17.30 hod. 

Školné je plně hrazeno rodiči, proto se Vás netýká omezení rodičů v rámci rodičovského 

příspěvku. Rezervace místa ve školičce v průběhu roku se účtuje 2000,- Kč za měsíc. 

V případě zrušení oběda odhlásit do 7hod ráno formou sms na tel: 725 112 747. Odhlášení bude 

potvrzeno zpětnou SMS. 

Zameškané hodiny u docházky bez paušálu se mohou vychodit v témže měsíci pokud není 

obsazeno /jinak propadají/. 

Ceník jednotlivých dnů pravidelné docházky nahlášené a zaplacené na aktuální měsíc. 

 

min. počet dnů  

 

7.30-12.45 hod 

 

7,30-15.00 hod 

 

7,30-17,15 hod 

 

8 dnů v měsíci  4.000,- Kč 5.000,- Kč 6.000,- Kč  

12 dnů v  měsíci 5.000,- Kč 6.000,- Kč 7.000,- Kč  

 

Adaptační hodiny  10 hod      1500,-Kč/po domluvě/ 

Oběd dětská porce      50,- Kč  

 

Při docházce sourozenců poskytujeme slevu 3% ze školného.  

Při platbě na 3 měsíce  dopředu poskytujeme slevu 10% /platba musí být uhrazena  v hotovosti/.   

Naši klienti mohou získat členskou výhodu LYONESS 6% ze školného zpět, každý měsíc. 

Registrace Vám bude nabídnuta u paní ředitelky, nebo o ni můžete požádat. Výhody můžete 

čerpat i u ostatních partnerů LYONESS.   

Doufáme, že Vás naše ceny a nabídka školičky zaujala a těšíme se na vaše děti. 

 

 

Všechny ceny školného jsou uvedeny včetně 21%DPH.      U oběda je 15 %DPH. 

Jsme plátci DPH 


