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CENÍK – BAMBISVĚT,  Z.S. – dětské skupiny: 

BAMBILÍN, Komenského 1100, Řevnice  

BAMBISVĚT, Čsl. Armády 139, Řevnice 

(ceny jsou uvedené v Kč a jsou platné od září 2022 do srpna 2023)  

 

• provozní doba dětských skupin – pracovní dny od pondělí do pátku, od 7:30 do 15:30 hod. 

• provoz uzavřen – Vánoční prázdniny 27.12. – 30.12.2022 

• provoz uzavřen – ve dnech státem uznaných svátků nebo na pokyn Ministerstva práce a sociálních věcí nebo 

krajské hygieny 

• omezení provozu nebo dočasné uzavření může nastat také z důvodu nenadálé havárie  

 

 

• školné i stravné se hradí měsíc předem, nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce na účet dětské skupiny nebo 

hotově do pokladny dětské skupiny  

(tj. školné a stravné na září je nutno uhradit do 25. srpna) 

• číslo účtu Bambisvěta, z.s. pro platbu školného a stravného: 2701190985/2010 

• školné je nevratné při jakémkoli omezení provozu  

• v dětských skupinách nenabízíme systém náhrad 

• stravné, které se platí zálohově, je vyúčtováváno zpětně na základě docházky dítěte a na základě řádné omluvených dnů 

• omluvenka se musí odeslat nejpozději do 7:30  

• vzniklé přeplatky stravného jsou vráceny každý měsíc na účet zákonného zástupce dítěte  

• e-mailová adresa pro zasílání omluvenek:  

- dětská skupina na adrese Čsl. Armády je: bambisvet@seznam.cz  

-dětská skupina na adrese Komenského 1100: bambilin@seznam.cz 

• při platbě školného a stravného je nutno do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení dítěte a měsíc, na který je 

školné zasláno, ve formátu (příklad: Jana Nováková IX/2022) (neuvádějte jméno rodiče, partnera !!! neuvádějte jméno 

majitele účtu!!! příjmení jsou někdy v rodině jiná u dítěte a u rodičů; těžko dohledatelné při kontrole plateb) 

• jako variabilní symbol můžete uvést rodné číslo dítěte (prvních 6 čísel) 

 

 

CENÍK ŠKOLNÉHO 2022/23 

dětská skupina - děti od 2 do 4 let  
 

Docházka v 

týdnu 

Školné – měsíční platba 

½ den 7:30-12:30 
Školné – měsíční platba 

celý den 7:30-15:30 

5x 3.750,- 4.000,- 

4x 3.500,- 3.750,- 

3x 3.250,- 3.500,- 

2x 3.000,- 3.250,- 

1x 2.750,- 3.000,- 

 

Příplatek za pobyt v dětské skupině do 17:30 činí + 2.000,-/ měsíčně 
 

Příležitostný pobyt se účtuje hodinově 250,- Kč/hod. + stravné 

 

mailto:bambisvet@seznam.cz
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CENÍK STRAVNÉHO 2022/2023 

(ceny jsou uvedeny v Kč a jsou platné od 1.9.2022 do 31.8.2023) 

 
• stravné se hradí zálohově společně se školným, a to měsíc předem nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce 

na účet DS nebo hotově do pokladny (tj. stravné se školným na září je nutno uhradit do 25. srpna) 

• stravné je vyúčtováváno každý měsíc zpětně na základě docházky dítěte; vzniklé přeplatky jsou vráceny na účet 

zákonného zástupce dítěte 

• číslo účtu Bambisvěta, z.s. pro platbu stravného (i školného): 2701190985/2010 

v ceně stravy jsou 3 svačiny – jedna dopolední a dvě odpoledne, oběd – polévka, hlavní jídlo, pitný režim, denně 

zelenina a ovoce; zohledňuje fyziologii – především věk dítěte  

• stravování je v souladu se zdravou výživou – dětem je nabízené ovoce a zelenina po celou dobu pobytu v 

zařízení; minimálně jednou týdně je v jídelničku ryba nebo rybí produkty ; nápoje sladíme pouze ovoceím nebo 

medem   

 

 

CENÍK STRAVNÉHO 2022/2023 
 

v časovém režimu jednoho dne 

 

Stravné v Kč/1 den dětí od 2 do 4 let 

10:00 1. svačina  

12:00 oběd  

15:00 2. svačina  

17:00 3. svačina  

24,- 

68,- 

24,- 

zdarma 

Stravné celkem 116- 

 
 

CENÍK STRAVNÉHO 2022/2023 
děti od 2 do 4 let 

 

Docházka v týdnu Stravné v Kč za měsíc / celodenní program 7:30 - 15:30 

5x 2.552,- 

4x 2.042,- 

3x 1.531,- 

2x 1.021,- 

1x 510,- 

 
 

CENÍK STRAVNÉHO 2022/2023 
děti od 2 do 4 let 

 

Docházka v týdnu Stravné v Kč za měsíc / celodenní program 7:30 - 12:30 

5x 2.024,- 

4x 1.619,- 

3x 1.214,- 

2x 810,- 

1x 405,- 

 


