Ceník dětské skupiny Voděnka Kosmonosy
Dětská skupina Voděnka je soukromá školka, která je zcela financována z plateb školkovného. Níže
uvedené ceny jsou koncové a včetně DPH. V ceně školkovného není zahrnuto stravné, které se hradí
samostatně. Cena stravného je uvedena níže.

Platba se provádí bezhotovostním převodem na bankovní účet školky.

Ceník školkovného
Cena celodenní docházky (provozní doba 6:30 až 17:00 hod.).
Docházka 5 dnů v týdnu
Docházka 3 dny v týdnu
Docházka 2 dny v týdnu

6 800 Kč/měs.
5 200 Kč/měs.
3 600 Kč/měs.

Cena půldenní docházky (dopolední nebo odpolední program).
Dopolední docházka 5 dní v týdnu
Dopolední docházka 3 dny v týdnu
Dopolední docházka 2 dny v týdnu

5 400 Kč/měs.
4 600 Kč/měs.
3 400 Kč/měs.

Stravné a pitný režim
Cena za celodenní stravné je 100 Kč/den (stravné zahrnuje oběd + dopolední a
odpolední svačinu).
Cena dopolední a odpolední svačiny je po 20 Kč.

Výše stravného bude zasílána emailem na základě skutečně odchozené docházky v daném měsíci.
Obědy bude pro děti zajišťovat smluvní partner Bistro Zahrada, které je součástí hotelu
Galathea v Kosmonosích.

Celodenní pitný režim je zdarma.
Stravování a dodržování pitného režimu u dětí je pro nás důležité. Dětem poskytujeme kvalitní a
vyváženou stravu, která respektuje jejich výživové potřeby a zároveň se snažíme, aby byla pro
děti chutná. Dopolední a odpolední svačinky připravujeme v dětské skupině (kvalitní mléčné
výrobky, zelenina a ovoce), obědy nám podle výživových norem dodává smluvní partner
stravovacích služeb.
V případě požadavku na vlastní stravování (např. z důvodu alergie nebo vegetariánství) Vašim
dětem rádi podáme náhradní stravu, kterou si po předchozí dohodě dodá rodič.
Celodenní pitný režim je pro děti zajištěn pravidelným přísunem pitné vody, ovocných čajů a
příležitostně nabídneme dětem i kvalitní ovocné mošty a džusy.
Poděbradské mlékárny MILKO budou pro děti pravidelně dodávat kvalitní mléčné výrobky.
Pekárenský sortiment (čerstvé pečivo, chléb a sladké) budeme odebírat od místního ověřeného
českého provozovatele potravin.
www.skolkavodenka.cz

