CENÍK OD 1. 9. 2019

DĚTI OD 2 LET 7 MĚSÍCŮ DO 7 LET CENA ZA DOCHÁZKU ZA MĚSÍC
7,30 -17,00

7,30-12,30

1 den v týdnu

2.000,-

1.500,-

2 dny v týdnu

3.500,-

3.000,-

3 dny v týdnu

4.000,-

3.500,-

4 dny v týdnu

5.000,-

4.500,-

5 dnů v týdnu

6.000,-

5.500,-

DĚTI OD 2 LET DO 2 LET 6 MĚSÍCŮ CENA ZA DOCHÁZKU ZA MĚSÍC

7,30 -17,00

7,30-12,30

1 den v týdnu

3.000,-

2.500,-

2 dny v týdnu

5.500,-

4.500,-

3 dny v týdnu

7.000,-

6.000,-

4 dny v týdnu

8.000,-

7.000,-

5 dnů v týdnu

9.000,-

8.000,-

PODMÍNKY:
1. Sjednaná cena za poskytované služby uvedená v ceníku zahrnuje:
a. celodenní péči kvalifikovaného personálu, který tvoří dvě učitelky předškolní
výchovy, asistentka pedagoga a pedagogická asistentka - zdravotní sestra pro
péči o děti do 3 let;
b. vzdělávání dětí dle RVP PV, pojištění dětí a spotřební materiál;
c. vzdělávání s prvky Montessori pedagogiky, které nabízí individuální přístup
k dítěti za použití speciálních pomůcek, které podněcují tvořivost, matematické
myšlení, jazykový cit a samostatnost v myšlení a rozhodování;
d. program „Dobrý start“ – individuální péče o děti, které poprvé nastupují do
předškolního zařízení, zajištěný vyšším počtem personálu;
e. kroužky pro děti, které jsou součástí denního programu:
„Malý zahradníček“ – poznávání přírody a péče o ni, děti pečují ovlatní
zahrádku;
„Artík“- výtvarný kroužek zaměřený na všechny oblasti výtvarného
umění;
„Dramaťáček“ – spojení dramatické a jazykové výchovy;
„Orfík“ hudební kroužek zaměřený na práci s Orffovými hudebními
nástroji;
„Montík“ – program pro předškoláky;
„Lesníček“ – program ve volné přírodě, založený na lesní pedagogice.
„Hravá angličtina“ s lektorkou, která studovala v Londýně, připlácí se
150,- měsíčně.
f. „Fit program Benjamin“ nabízí vyšší počet hodin zaměřených na pohybové
aktivity, zahrnující i využití balančních pomůcek (míče, šikmé plochy). Náš
personál je proškolen v oblasti zdravého pohybového rozvoje dětí podporující
správné držení těla a správný sed. Naše pracoviště má v této oblasti akreditaci
MŠMT ČR na školení pedagogických pracovníků;
g. logopedickou péči zajišťuje logopedická preventistka z řad pedagogů a
psychologické poradenství je zajištěné specialisty docházejícími do třídy MŠ.
2. Školné za pobyt v MŠ ve sjednaném rozsahu se hradí předem, nejpozději
k poslednímu dni předchozího měsíce. Pokud je platba prováděna bankovním
převodem, musí být nejpozději k tomuto datu připsána na účet FUTURUM FAMILY a
BENJAMINEK mateřská škola o. p. s. Variabilním symbolem je evidenční číslo
přidělené dítěti. Stravné dětí není součástí ceny a hradí se zvlášť dle samostatného
ceníku.
3. Ceny ve školním roce 2019/20 jsou vypočítány na 10 měsíců, jako paušál na 20
pracovních dnů v měsíci. Od 2. 9. 2019 do 30. 6. 2020 je 203 pracovních dnů (vyjma
vánočních prázdnin, které budou od 23. 12. 2019 do 5. 1. 2020, státních svátků a
velikonočních svátků - za tyto dny nemají děti nárok na náhradní docházku), 3 dny
docházky navíc je bezplatný bonus. Školné na červenec 2020 bude stanoveno
samostatně, dle domluvy s rodiči, na základě jejich potřeb. V srpnu 2020 bude
z technických důvodů školka mimo provoz.
V pátek 30. 8. 2019 bude pro rodiče s dětmi připraven adaptační den, kdy si budou
moci do školky přinést věci, nové děti si vyberou značku, seznámí se s novým
prostředím a paními učitelkami.
4. Prodlení s platbou je považováno za závažné porušení smluvních podmínek, které
opravňuje provozovatele zrušit poskytování služeb od 4. dne měsíce, za který nebyla

platba včas uhrazena. Za včasně uhrazenou je považována platba splňující podmínky
bodu 1 a dále platby, které splňují podmínky individuálně sjednané.
5. Podmínkou přijetí dítěte do MŠ, je zaplacení zálohy 1.000,- Kč, spolu s podáním
vyplněné a lékařem potvrzené přihlášky. Záloha bude vyúčtována v částce prvního
školného. Při zrušení smlouvy o pobytu dítěte v MŠ se záloha nevrací, výjimkou je
přijetí dítěte do státní MŠ, v době před nástupem do MŠ Benjaminek (doložené kopií o
přijetí).
6. Pravidla pro příjem děti do MŠ Benjaminek:
1) datum narození;
2) návrat rodičů na trh práce.
7. O přijetí rozhoduje ředitelka MŠ a nelze se proti němu odvolat. Dítě může být přijato
kdykoli v průběhu školního roku, pokud to umožní kapacita zařízení.
8. U zkrácené docházky musí být při přijímacím řízení nahlášeny dny návštěvy zařízení.
Na základě kapacitních možností MŠ, budou dny docházky dětí rodičům závazně
stanoveny do 30 dnů od podání přihlášky ve „Smlouvě o pobytu dítěte v MŠ
Benjaminek“. Případné změny docházky je třeba projednat alespoň měsíc před
požadovaným termínem. Požadovaná změna bude smluvně upravena, pokud to dovolí
aktuální kapacita a provozní podmínky zařízení.
9. Výpovědní lhůta smlouvy o poskytování služeb v MŠ je 1 měsíc.
10. Docházka dítěte do MŠ je upravena školním řádem vycházejícím z platné legislativy
MŠMT.
11. Absence dítěte ve školce.
U celotýdenní denní docházky: při absenci dítěte nenáleží rodičům žádná kompenzace
v podobě slev na školném, cena zahrnuje pouze paušál. Výjimkou je řádně lékařsky
doložená nepřítomnost dítěte ze zdravotních důvodů více jak 4 týdny (20 pracovních
dnů) bez přerušení. Slevu na školném je nutno písemně projednat s ředitelkou.
U docházky 1 – 4 dny v týdnu, je možné po individuální dohodě nevyčerpané dny
nahradit po řádné předchozí omluvě při nemoci dítěte nebo návštěvě lékaře v daném
měsíci za předpokladu, že to umožňuje kapacita a provozní podmínky MŠ. Nebo při
řádně omluvené a lékařsky doložené absenci ze zdravotních důvodů delší než 10
pracovních dnů bez přerušení v jednom měsíci, je možné písemně zažádat další měsíc
o slevu z ceny školného 10% (nejpozději do 30. dne měsíce, ve kterém dítě chybělo).
U absence delší než 20 pracovních dnů bez přerušení v jednom měsíci, při řádně
omluvené a lékařsky doložené nepřítomnost dítěte ze zdravotních důvodů, je možné
písemně zažádat další měsíc o slevu z ceny školného 30% (nejpozději do 30. dne
měsíce, ve kterém dítě chybělo).
Veškeré omluvy dítěte je třeba zasílat e-mailem, na ústní omluvy nebudeme moci při
žádostech o slevu na školném brát zřetel.
12. K docházce do MŠ lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit
pro trvalou kontraindikaci.
13. Délka zkušebního pobytu dítěte je stanovena na 2 měsíce.
14. Ředitelka mateřské školy může po předchozím písemném upozornění zákonnému
zástupci dítěte rozhodnout o ukončení docházky, jestliže:
a. zákonný zástupce závažně poruší sjednané smluvní podmínky nebo závažným
způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy;
b. ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař, pedagog nebo
specializované poradenské zařízení;
c. zákonný zástupce neuhradí příspěvek mateřské škole nebo úplatu za školní
stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

15. Výše stravného činní 50,- Kč (5,- Kč - přesnídávka, 40,-Kč oběd + pitný režim, 5,- Kč –
svačina), pokud do 31. 8. 2019 dojde ke změně cen potravin, může být cena navýšena
o cca 3%.
16. Součástí stravování je pitný režim - čaj, voda, melta (kakao), ovocné šťávy.
17. Stravné se platí zpětně, dle skutečné docházky a to buď v hotovosti ve školce, nebo
na účet.
18. Obědy je nutné odhlašovat nejpozději do 11,45 hod 1 den před nepřítomností dítěte,
jinak bude oběd i svačiny považovány za objednané. Cena odhlášených obědů bude
rodičům zohledněna při vyúčtování na konci daného měsíce.
19. Žádáme rodiče, aby o veškerých změnách údajů uvedených v přihlášce neprodleně
informovali vedení školky.
20. FUTURUM FAMILY a BENJAMINEK mateřská škola o. p. s. zpracovává osobní údaje
vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (z. o
ochraně osobních údajů) a s účinností ode dne 25. května 2018 také nařízením EU
2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které v některých ohledech
úpravu Zákona nahradí.

