
1) úhrada za poskytovanou péči (za základní činnosti)  

           

platba dle 
odběru 

dopolední pobyt           celodenní pobyt                                                   

v době 
školního 

roku                                                  
  v době školního roku                                                     

260 Kč / den   450 Kč / den   

nebo 

 

zvýhodněná                   
měsíční 
platba               

- paušál 

dopolední pobyt             celodenní pobyt                                            

v době 
školního 

roku                                                  

v době 
letních 

prázdnin                                 
v době školního roku                   v době letních prázdnin                                              

docházka  2x 
týdně 

2000 Kč / 
měsíc 

1400 Kč / 
měsíc 

2500 Kč / měsíc 1750 Kč / měsíc 

docházka  3x 
týdně 

2500 Kč / 

měsíc 
1750 Kč / 

měsíc 
3500 Kč / měsíc 2450 Kč / měsíc 

docházka  4x 
týdně 

2750 Kč / 
měsíc 

1950 Kč / 
měsíc 

4000 Kč / měsíc 2800 Kč / měsíc 

docházka  5x 
týdně 

3000 Kč / 
měsíc 

2100 Kč / 
měsíc 

4500 Kč / měsíc 3200 Kč / měsíc 

  
kombinovaný 

pobyt 
    

docházka  5x 
týdně 

v době 
školního 

roku                                                  

v době 
letních 

prázdnin                                 
    

4x týdně 
polodenní 
+1x týdně 
celodenní 

3300 Kč / 
měsíc 

2310 Kč / 
měsíc 

    

3x týdně 
polodenní 
+2x týdně 
celodenní 

3600 Kč / 
měsíc 

2520 Kč / 
měsíc 

    

2x týdně 
polodenní 
+3x týdně 
celodenní 

3900 Kč / 
měsíc 

2730 Kč / 
měsíc 

    

1x týdně 
polodenní 
+4x týdně 
celodenní 

4200 Kč / 
měsíc 

2940 Kč / 
měsíc 

    

 

 

 

 

 

       



2) úhrada za stravu  

uživatelé                         
do sedmi let 

polodenní strava (přesnídávka + oběd) 24 Kč / den 

celodenní strava (přesnídávka + oběd + 
odpolední svačina) 

31 Kč / den 

uživatelé                         
7 - 10 let 

polodenní strava (přesnídávka + oběd) 27 Kč / den 

celodenní strava (přesnídávka + oběd + 
odpolední svačina) 

34 Kč / den 

uživatelé                           
11 - 14 let 

polodenní strava (přesnídávka + oběd) 30 Kč / den 

celodenní strava (přesnídávka + oběd + 
odpolední svačina) 

37 Kč / den 

uživatelé                      
15 a více let 

polodenní strava (přesnídávka + oběd) 31 Kč / den 

celodenní strava (přesnídávka + oběd + 
odpolední svačina) 

38 Kč / den 

           

3) úhrada za fakultativní 
služby 

     

a) svoz (jízda) a rozvoz (jízda) uživatelů do stacionáře a zpět  

vzdálenost místa bydliště 
uživatele od stacionáře 

1 - 15 km 50 Kč / jízda 

16 - 20 km 60 Kč / jízda 

21 a více km 70 Kč / jízda 

 


