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CENÍK
Přírodní dětský klub ČLOVÍČEK
Zřizovatelem Přírodního dětského klubu ČLOVÍČEK (dále jen PDK ČLOVÍČEK) je nezisková
organizace Človíček (One Little) z.s., která nedostává pravidelné příspěvky ze státního
rozpočtu na dítě. Veškerý provoz klubu, který je tvořen platy pedagogů - průvodců,
provozními výdaji a výdaji na didaktický materiál, je hrazen z plateb rodičů = příspěvku na
činnost spojeného s pravidelnou docházkou, jejichž výše závisí na docházce dítěte do klubu.
Úhrady plateb spojených s docházkou dítěte do klubu se snažíme držet v přijatelné výši, a
proto je rozpočet napnutý. Důležitou roli hraje i dobrovolnictví, finanční i nefinanční dary a
aktivní dotační činnost.
Varianty plateb v souvislosti s docházkou dítěte do PDK ČLOVÍČEK:
1.

Pravidelná docházka ve školním roce 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 nabízíme pravidelnou docházku po - čt v době od 8.00 do
16.00h., pá 8.00 – 12.30h.
Rodič může zvolit mezi dopoledním provozem (od 8 – 12.45hod) a celodenním provozem (8 16.00hod). Výše příspěvku na činnost spojeného s pravidelnou docházkou je uvedena na
webových stránkách Človíček (One Little) z.s. Pro školní rok 2020/2021 byla stanovena takto:
Počet dnů v týdnu

Měsíční příspěvek

1 celý den v týdnu

1600Kč

1 dopoledne v týdnu 1400Kč

2 celé dny v týdnu

2800Kč

2 dopoledne v týdnu 2600Kč

3 celé dny v týdnu

3800Kč

3 dopoledne v týdnu 3200Kč

4 celé dny v týdnu

4800Kč

4 dopoledne v týdnu 3840Kč

Celotýdenní

5500Kč

Celotýdenní

Jen expediční pátky 1500Kč

4400Kč

-----------------------------------------------------------

Poskytujeme slevu 15% z celkové částky za rodinu (při docházce více sourozenců).
Poskytujeme slevu 10% pro samoživitele.
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Úhrada příspěvku na činnost je splatná vždy k 15. dni předchozího měsíce na bankovní
účet provozovatele. Pokud 15. předchozího měsíce nebude příspěvek na následující měsíc
uhrazen, zákonný zástupce dítěte bude na tuto skutečnost upozorněn koordinátorem PDK
ČLOVÍČEK telefonicky, sms zprávou nebo e-mailem a vyzván k platbě. Pokud poplatek na
činnost nebude uhrazen do osmi kalendářních dnů (tj. do 28. dne v měsíci), bude okamžitě
ukončena docházka dítěte. Platbu za docházku dítěte je nutno uhradit zřizovateli na jeho
účet 1387682679/2700, VS bude přidělen v září při nástupu docházky.
Kauci na docházku na další školní rok ve výši jednoho stanoveného měsíčního příspěvku je
třeba uhradit do 5 dnů od podpisu smlouvy. Nebude-li platba uhrazena, bude místo
nabídnuto dalším zájemcům. V případě nenastoupení k docházce se kauce nevrací.
Zaplacená kauce bude vrácena, pokud rodič za dítě přivede náhradníka.
V případě dlouhodobé nemoci dítěte bude na základě potvrzení od lékaře vrácen příspěvek
od 5. týdne nepřítomnosti (včetně) v poměrné výši nezbytných nákladů na provoz. Platba za
docházku je paušální. V případě absence dítěte se platba za docházku nevrací.
2. Zkušební den
Pokud si nejste jisti, jak vaše dítě zvládne pobyt v PDK ČLOVÍČEK, nabízíme až dva zkušební
dny s rodičem. Cena zkušebního dne je 300 Kč za dopoledne, 350 Kč za celý den. Platba za
zkušební dny se hradí hotově koordinátorovi nebo pedagogovi na místě v PDK ČLOVÍČEK.
Zkušební den je třeba předem domluvit s koordinátorem PDK Človíček.
3. Rodič s dítětem (Klubík pro rodiče s dětmi 1 – 4 roky)
Kurzovné je stanoveno na 2000Kč/10 lekcí. Lze si předplatit i 5 lekcí za 1500Kč a vybrat si je
kdykoliv během kurzu. Cena každé další lekce je stanovena na 250Kč. Platbu za docházku do
Klubíku je nutno uhradit zřizovateli na účet PDK Človíček č. 1387682679/2700. Do
poznámek je potřeba napsat – JMÉNO DÍTĚTE + Klubík, VS 912021. Náhradu za
nevychozené lekce neposkytujeme.
4. Adaptační jarní program Malíčci
Kurzovné za program, který probíhá od března do června pravidelně každou středu od 8.30
– 12hod. je stanoveno na 3500,-Kč. Platbu za docházku do Malíčků je nutno uhradit
zřizovateli na účet PDK Človíček č. 1387682679/2700. Do poznámek je potřeba napsat –
JMÉNO DÍTĚTE + Malíčci, VS 932021. Náhradu za nevychozené lekce neposkytujeme.
5. Letní příměstský tábor
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Cena za týden v letním příměstském táboře se stanoví vždy každý rok současně s nabídkou
táborů v březnu/dubnu, včetně ostatních podmínek pro přihlášení dítěte na letní příměstský
tábor.
Úhrada jízdného a vstupného na kulturní akce
Úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce hradí rodiče dětí, které se akcí účastní. Kolik
kulturní akce stojí, sdělí pedagog rodičům předem a rodiče finanční obnos předají
pedagogovi při předání dítěte. Náklady vzniklé při pátečních expedicích jsou hrazeny z
platby spojené s docházkou.
Stravné
Stravné je hrazeno samostatně, a to zálohovou platbou měsíčně na účet spolku a s
přiděleným variabilním symbolem. Cena oběda je 60,-Kč. Vyúčtování probíhá na konci
školního roku, případně při ukončení docházky dítěte.
Členské příspěvky spolku Človíček (One Little) z.s.
Rodiče dětí přihlášených k pravidelné docházce do PDK ČLOVÍČEK se stávají členy spolku
Človíček (One Little) z.s. se všemi právy a povinnostmi tak, jak vyplývá ze stanov spolku.
Rodiče zapsaných dětí podepíší přihlášku ke členství a stávají se členy platbou pravidelných
poplatků za docházku, neplatí již žádný další příspěvek. Ukončením docházky do klubu
zaniká také členství ve spolku.

Rada spolku je oprávněna stanovit novou výši příspěvků v souvislosti s docházkou dítěte do
PDK ČLOVÍČEK a nové modely docházky. Je povinna je nejméně 14 dní před jejich účinností
zaslat e-mailem na adresu rodiče dítěte a oznámit na webových stránkách.

