
Ceník 
platnost od 1. 7. 2022 

 
Dětská skupina pro veřejnost Kulíšek, Praha 5 – Hlubočepy, Záhorského 887 

Poskytovatel služby: Centrum služeb rodinám s dětmi, KULÍŠEK, o.p.s., IČ 24290742, Voskovcova 1130/30, 152 00 Praha 5 

 
 

 Částky jsou uvedené v Kč. Měsíční úhrady dle volby docházky (dané počtem dní v týdnu 
při pravidelné docházce nebo počtem dní v měsíci při nepravidelné docházce) jsou 
uvedené bez stravy! 

 
 Ceník rozlišuje dvě kategorie podle věku dětí či doložené vazby ZZ na trh práce: 

 
o Mladší dítě: Tříleté dítě = dítě, které dosáhlo 3 let v daném školním roce, tj. od 1.9. do 

31.8. daného školního roku. Úhrada provedená zákonným zástupcem tříletého dítěte je 
omezená částkou 4 000 Kč. 

o Starší dítě: Dítě starší tří let = dítě, které dosáhlo tří let před zahájením daného školního 
roku.  

o Dítě - bez ohledu na věk - rodičů ZZ, kteří nedoloží vazbu na trh práce  
            

Příklad: Školní rok 2021/2022 byl zahájen 1.9.2021 a končí 31.8.2022, dítě mající 3. narozeniny v tomto 
intervalu je považováno za tříleté ("mladší dítě"). V následujícím školním roce 2022/2023 je toto dítě 
považováno již za starší tří let ("starší dítě"). 
 

 
Pravidelná docházka 
 
 

Počet dní v týdnu (volba docházky) 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

věk dítěte/ typ docházky = délka během dne: úhrada rodičem v Kč / měsíc dle počtu dní v týdnu 
(volba rozsahu docházky) 

tříleté (mladší dítě) / bez ohledu na typ 
docházky 1900 3900 4000 4000 4000 
starší 3 let (starší dítě) / dopolední (5 h) 
  2300 4700 5700 6800 7300 
starší 3 let (starší dítě) / celodenní (9,5 h)  
 3000 5600 7900 9800 10100 
děti bez ohledu na věk, bez doložení vazby 
na trh práce rodičem, ZZ / dopolední (5 h) 3000 6000 8200 10500 12100 
děti bez ohledu na věk, bez doložení vazby 
na trh práce rodičem, ZZ / celodenní (9,5 h) 3200 6900 10400 13500 15000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nepravidelná docházka  
Prázdninová docházka (červenec, srpen) 
 
 

Počet dní v měsíci (volba docházky) 
  4 až 5 

 
6 až 11 

 
12 až 15 

 
16 až 18 

 

 
19 a 
více 

 
věk dítěte/ typ docházky = délka během dne úhrada rodičem v Kč / měsíc dle počtu dní v měsíci 

(volba rozsahu docházky) 
tříleté (mladší dítě) / bez ohledu na typ 
docházky 

Úhrada v Kč výpočtem počet rezervovaných dní 
krát 490 Kč, maximálně však 4000Kč. 

starší 3 let (starší dítě) / dopolední (5 h) 
  2300 4700 5700 6800 7300 
starší 3 let (starší dítě) / celodenní (9,5 h)  
 3000 5600 7900 9800 10100 
děti bez ohledu na věk, bez doložení vazby 
na trh práce rodičem, ZZ / dopolední (5 h) 3000 6000 8200 10500 12100 
děti bez ohledu na věk, bez doložení vazby 
na trh práce rodičem, ZZ / celodenní (9,5 h) 3200 6900 10400 13500 15000 
 
Měsíční paušální poplatek 
uplatňuje se:  

 při uzavření DS z důvodu překážek, které nejsou na straně poskytovatele a z důvodu 
nepředvídatelných závažných událostí 

 v případě dlouhodobé absence dítěte (v délce 30 dnů a více) z důvodu nemoci na žádost ZZ 
 

Počet dní v týdnu (volba docházky) 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

tříleté (mladší dítě)  1900 3900 4000 4000 4000 
starší 3 let (starší dítě)  2000 3500 4500 5000 5000 
děti bez ohledu na věk, bez doložení vazby 
na trh práce rodičem, ZZ  2000 3500 4500 5000 5000 
 
 
Registrační poplatek 

 1000 Kč jednorázově 
 

Cena při překročení provozní doby (nevyzvednutí dítěte včas) 
 150 Kč při každé započaté půlhodině  

 

Stravné    
Oběd 41 
Svačina 25 
Lahvička s pitím 20 
Cena oběda červenec, srpen je stanovena podle prázdninového dodavatele stravy. 
 
 

Sleva na dani vzhledem k umístění dítěte 
 ZZ obdrží potvrzení o výši vynaložených výdajů na umístění dítěte za příslušný kalendářní rok  

rok dle § 38l zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
 


