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CENÍK 2016 
 
Milé rodičovstvo, 
 
níže je uvedený ceník pro období leden – červen 2016 
 
Nejdříve trošku informací k cenám a podmínkám plateb: 
 

 Jednorázový pobyt dítka je 60,-Kč / 1 hodinu za poskytovanou službu. Platba se provádí v hotovosti. 

 Platba klubovného na další měsíc se platí do prvního dne v měsíci. Při pozdní platbě nebudeme uplatňovat vaše 
výhody ve VKŠ ( náhrady, slevy na pobyty,  apod. ) 

 Za dlouhodobý pobyt se platba provádí elektronicky na účet sdružení 202972297/0300 dle počtu dní a hodin, 
které si domluvíte s paní Lenkou Hlaváčkovou. 

 Při platbě vždy uveďte jméno dítěte (občas se liší od jména jednoho z rodičů), na jaký měsíc je platba hrazena a 
napište VK Šikulka. 

 Sourozenci navštěvující VKŠ mají 50% slevu na druhé dítko. 
 

 
Co v případě nemoci ? 
 

 Co nejdříve nemoc nahlásit, ať se jedná o nepřítomnost krátkodobou či dlouhodobou, formou SMS zprávy         
p. Lence Hlaváčkové,  tel 773 623 584 nejpozději do 16:00  hodin či do druhého dne 6:30 hodin ráno. 

 Při docházení 1-4x týdně si nepřítomný a řádně omluvený den můžete po konzultaci s paní Hlaváčkovou 
nahradit v jiném dnu po uzdravení, nejpozději však do 40dnů od navrácení se z nemoci. 

 U docházení 5x týdně náhrady nelze provést, nicméně jsou následující pravidla v individuální dohodě.  

 V případě předem nahlášené hospitalizace (lázně, operace, nemocnice) se po konzultaci klubovné nehradí. 
 
 
Ukončení docházky: 
Pokud budete chtít docházku vašeho dítka do VKŠ ukončit či pokrátit, je třeba dodržet jednoměsíční výpovědní lhůtu a 
odhlášení podat pouze v písemné formě v přiloženém formuláři (měsíční výpověď podaná v září začíná běžet od 1. dne 
měsíce října, to znamená, že měsíc říjen musíte ještě uhradit). 
 
 
V případě potřeby konzultování docházky a plateb se obraťte na p. Lenku Hlaváčkovou, tel: 773 623 584. 
 

 


