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CENÍK
Lesní klub Roklinka
Lesní klub Roklinka (dále jen LK Roklinka) je zřizována neziskovou organizací Vicinis, z.s., která
nedostává žádné pravidelné státní příspěvky na zapsané děti. Provoz klubu, tj. platy zaměstnanců,
náklady na provoz a na materiál, je proto primárně hrazen z příspěvků rodičů za docházku svých dětí.
Výši příspěvků se snažíme držet v takové výši, aby zajistila provozuschopnost klubu a nadmíru
nezatěžovala rozpočet rodin. Z toho důvodu v něm hraje důležitou roli i dobrovolnická činnost (např.
rodičovské brigády), dary a aktivní dotační činnost.
Výše plateb a platební podmínky pro školní rok 2022/2023 byly stanoveny takto:
1) Pravidelná docházka do lesního klubu Roklinka
Ve školním roce 2022/2023 nabízíme pravidelnou docházku ve dnech pondělí až středa od 8:00 do
15:00. Je možné volit primárně mezi modelem třídenní a dvoudenní docházky. Model jednodenní
docházky je povolen po dohodě s koordinátorkou pouze ve výjimečných případech pro děti, které již
znají prostředí klubu.

Délka docházky (počet dní v týdnu)

Měsíční příspěvek

3 dny v týdnu

4 500 Kč

2 dny v týdnu

3 400 Kč

1 den v týdnu

1 700 Kč

Je stanovená nevratná záloha na docházku ve výši dvou měsíčních příspěvků, kterou je nutno uhradit
do 7 dnů od podpisu Smlouvy o péči o dítě na účet provozovatele. Tato záloha pokrývá docházku
dítěte v měsících září a říjen. Nebude-li záloha uhrazena, bude místo nabídnuto dalším zájemcům. V
případě nenastoupení k docházce se záloha nevrací.
Úhrada měsíčních příspěvků je splatná na bankovní účet provozovatele vždy k 15. dni měsíce
předcházejícího první měsíc, za něhož ještě nebyly příspěvky uhrazeny (tj. např. za docházku v
listopadu a prosinci je potřeba zaplatit 15. října). V případě prodlení je zákonný zástupce dítěte
kontaktován koordinátorem klubu (emailem, telefonicky nebo osobně) a vyzván k zaplacení.
Veškeré platby za docházku, i za stravu se uskutečňují na účet č. 2801702626/2010. Jako
variabilní symbol se uvádí prvních 6 čísel rodného čísla dítěte, za které je platba uskutečňována,
a do poznámky celé jméno dítěte a měsíc, za který je placeno.
Platba za docházku je paušální, platí se každý měsíc stejná částka bez ohledu na to, zda se dítě účastní
nebo neúčastní docházky. V případě běžné absence dítěte se platba za docházku nevrací. Za předem
omluvené absence lze uplatňovat náhradu, tj. uskutečnit docházku v jiné, předem domluvené dny.
Podmínkou je omluvení absence den předem.
V případě dlouhodobé nemoci dítěte je na základě potvrzení od lékaře vrácen příspěvek od 5. týdne
nepřítomnosti (včetně) v poměrné výši nezbytných nákladů na provoz.
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Lesní klub Roklinka není lesní mateřskou školou, která by byla zapsaná v Rejstříku škol a školských
zařízení, proto si rodiče nemohou uplatňovat odpočet na dani za zaplacené příspěvky (tzv.
“školkovné”).

2) Jednorázové příspěvky
Kromě pravidelných měsíčních příspěvků je stanovený jednorázový roční příspěvek na pomůcky a
materiál. Výše příspěvku je 1000 Kč na dítě. Splatnost příspěvku je 1. 9. 2022 na účet provozovatele.

3) Zkušební den
Za účelem seznámení se s provozem klubu Roklinka umožňujeme pro rodiče s dítětem nebo samotné
dítě bez rodiče zkušební dny. Rodič s dítětem, popř. samotné dítě se zapojí do dne lesního klubu. Cena
zkušebního dne je 380 Kč. Platba návštěvního dne probíhá buď na místě v hotovosti nebo dopředu po
výzvě koordinátorky na účet provozovatele. Počet zkušebních dní je neomezený, vždy ale probíhá až
po předchozí domluvě s koordinátorkou klubu dle volných kapacit klubu. Je také možné si na zkušební
den dopředu u koordinátorky objednat oběd.

4) Kulturní akce a výlety
Na vstupy na kulturní a jiné akce je zřízen kulturní fond, do kterého je na začátku školního roku
vybíráno 500 Kč na každé dítě. Jde o zálohový fond, během roku koordinátorka eviduje u každého
dítěte akce, kterých se účastnil. Vyúčtování fondu probíhá na konci školního roku a nevyužitá částka je
vrácena rodičům na účet.

5) Stravné
Stravné je hrazeno zvlášť zálohově měsíčními platbami na účet provozovatele. Cena stravného závisí
od ceníku dovozce, výše záloh se odvíjí od zvoleného modelu docházky dítěte. Přesná cena oběda a
výše záloh je stanovena a zveřejněna na webových stránkách klubu a předána rodičům před začátkem
školního roku. Vyúčtování probíhá na konci školního roku, popřípadě při ukončení docházky dítěte,
případné přeplatky jsou vráceny zpět na účet.

Zřizovatel klubu je oprávněn stanovit novou výši příspěvků v souvislosti s docházkou dítěte do LK
Roklinka. Je povinen je nejméně 2 měsíce před jejich účinností zaslat e-mailem na adresu zákonného
zástupce dítěte a oznámit na webových stránkách.

