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Při zápisu dítěte do DS Domusáček je hrazen registrační poplatek ve výši 1000 Kč, který je poté
odečten z ceny prvního školného.Štotnéza příslušnýměsíc se hradí k 25. dni předcházejícího měsíce
na účetorganizace DOMUS - Centrum pro rodinu, z. s. V prázdninových měsících se školnéhradí
týdně, a to vždy 7 dní před nástupem dítěte do DS Domusáček. Cena školného je určena dle
plánované přítomnosti počtůdnů v týdnu v daném měsíci.
Ceny jsou uvedeny bez stravného.

Poplatek za docházku sloužíi jako rezervace místa, tudížho v případě nepřítomnosti nevracíme.
V případě pravidelné, dlouhodobějšídocházky je rezervace a nepřítomnost řešena individuálně.
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týdnu

220,00 Kč

120,00 Kč

2 dny v týdnu

440,00 Kč

240,00 Kč

1

3 dny v týdnu

660,00 Kč

360,00 Kč

2 640,00 Kč

1

440,00 Kč

4 dny v týdnu

880,00 Kč

480,00 Kč

3 520,00 Kč

1

920,00 Kč

5 dní v týdnu

1 100,00 Kč

600,00 Kč

4 400,00 Kč

2 400,00 Kč

1 den v

880,00 Kč

480,00 Kč

760,00 Kč

960,00 Kč

cENír srnnvNÉHo
Stravné v dětské skupině je zajišťováno, případně je možnost vlastního stravováníz domova, Cena se

odvíjíod zvolené varianty - viz následující tabulka. Pokud si rodiče dítěte přinesou vlastní stravu,
bude účtovaná jen cena svačinky dle docházky. V rámci celodenní docházky budou poskytovány
2 svačinky (dopolední a odpolední). V rámci půldennídocházky bude dítěti poskytnuta dopolední
svačinka. Obědy budou zajišťovány ze školníjídelnyBenešova ZŠa MŠPlzeň. V období prázdnin jsou
ze strany organizace zajišťovány pouze dopolední a odpolední svačinky.

stravné za 1 den
1. celodenní stravné bez oběda

40,00 Kč

2. celodenní stravné s obědem

75,00 Kč

3. půldennístravné bez oběda

20,00 Kč

4. půldennístravnés obědem

54,00 Kč

