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Lesníček 5 dnů v týdnu 8 000 40 000 80 000 1 500 1 rok

Lesníček 2 dny v týdnu 3 800 19 000 38 000 600 1 rok

Lesníček 3 dny v týdnu 5 600 28 000 56 000 900 1 rok

Ježci / Veverky

5 dnů v týdnu školka 8 500 42 500 85 000 1 500 1 rok 

4 dny v týdnu školka 7 800 39 000 78 000 1 500 1 rok 

3 dny v týdnu školka 6 100 30 500 61 000 900 1 rok 

2 dny v týdnu školka 4 500 22 500 45 000 600 1 rok 

1 den v týdnu školka 2 500 600 1 měsíc - adaptace

1 den nárazově 500 Kč

Celodenní strava ( cena surovin)

Polesníček nepravidelně

Poplatek za pozdní vyzvednutí dítěte po skončení provozní doby školky 

Platba školného je splatna v těchto termínech:

Prázdninový provoz - dva pedagogové na třídu, kteří se střídají: jeden pedagog dopoledne, druhý odpoledne

Adaptační programy jsou nabízeny jen do naplnění kapacity. Upřednostňujeme docházku dětí na plný provoz. ( 5 dnů v týdnu)

Změnu školného na následující školní rok stanovuje správní rada nejpozději do 15.5. předchozího školního roku formou vyvěšení takového oznámení na nástěnce 

školy.

100 Kč/hodinu

200 Kč každá započatá půlhodina.

1. Platba zálohy školného ve výši 14 000 Kč nebo 25 000 Kč (podle smlouvy) proběhne do 14 dnů od podpisu smlouvy. Z této částky si škola počítá 2 000,-Kč jako 

2. Další platba  (doplatek do 50% ceny školného) je splatná do 31.5. před zahájením příslušného školního roku.

3. Třetí platba pro první školní rok, tj. 50% ceny školného, je splatná do 5.1. příslušného školního roku. 

Mateřská škola Semínko, o.p.s. CENÍK 2019/2020

Lesní třída Lesníček:

Dvě běžné třídy: třída 23 dětí se 2 pedagogy dopoledne a 1 pedagogem odpoledne

Strava a další poplatky
70 Kč za den


