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Kašava 193, 763 19 KAŠAVA                                                                                                                                                                 IČO: 01546643                                                                                                              

 

Prázdninová školička 
prázdninový kroužek pro děti ve věku od 3 do 6 let 

 

Termín provozu 
Od 11. 7. do 15. 7. 2022 od 6:30 do 16:00 hodin. 
Prázdninová školička bude otevřena pouze v případě dostatečného počtu přihlášených dětí 
(průměrně 15 přihlášených dětí/den). 

Cena 
380 Kč/den 
V ceně je zahrnuto stravování, pojištění dětí, provozní náklady a personální zajištění.  
Platba kroužku bude probíhat předem na základě údajů uvedených v závazné přihlášce, proto 
předem pečlivě zvažte své možnosti. 

Personální zajištění 
Pedagogičtí pracovníci s praxí, se kterými Komunitní škola Kašava spolupracuje v rámci vedení 
volnočasových aktivit pro děti. 

Náplň školičky 

• pohybové aktivity, výtvarné aktivity  

• volná hra v herně MŠ a tělocvičně ZŠ 

• venkovní aktivity – volná hra, řízená činnost – procházky, hřiště, zahrada MŠ   

Stravování 

• dopolední přesnídávka 

• teplý oběd 

• odpolední svačinka 

• pitný režim po celý den 

Další informace 
Prázdninovou školičku provozuje spolek Komunitní škola Kašava, z.s. Nejedná se o příspěvkovou 
organizaci jako klasická mateřská škola, proto nelze cenu a podmínky, za kterých je služba 
poskytována, srovnávat s klasickou mateřskou školou. Ceny jsou stanoveny na základě 
nejnutnějších mzdových a provozních nákladů, případný zisk z poskytování služby je zpět 
investován do rozvoje a provozu spolku.  
Více informací o činnosti spolku najdete na www.kskasava.cz. 
 
Kontakty 
Adresa: Komunitní škola Kašava, z. s., Kašava 193, 763 19 Kašava 
IČO: 01546643 
Telefon: +420 731 440 493 
E-mail: vlk.zdenek@zsamskasava.cz 
Kontaktní osoba: Mgr. Zdeněk Vlk 



Provozní podmínky Prázdninové školičky 
 
I. Základní informace 
Organizátorem akce je Komunitní škola Kašava, z.s., Kašava 193, 763 19 Kašava, IČO: 01546643.  
 
II. Povinnosti provozovatele 
Provozovatel zajišťuje aktivity v době od 6:30 do 16:00 hod. Program a dohled zajišťují odpovědné osoby, které jsou 
s provozovatelem ve smluvním vztahu. 
Lektor přebírá dítě od rodiče (pověřené osoby) osobním uvítáním dítěte. Lektor odpovídá jen za ty děti, které řádně 
převzal, až do doby jejich předání rodiči nebo jím pověřené osobě. Lektor si vyhrazuje právo nepřijmout v daný den 
k docházce dítě jevící známky akutního infekčního onemocnění. V případě úrazu dítěte zajistí pečující osoby dítěti 
první pomoc a neprodleně informují rodiče. Při vážném úrazu bude přivolána rychlá záchranná služba.  
Provozovatel se zavazuje zpracovávat a uchovávat osobní údaje dětí a jejich rodičů pouze pro vnitřní potřeby sdružení 
v souladu s platnými právními předpisy. 
 
III.  Provozní doba programu 
Pracovní dny od 6:30 do 16:00 hodin. 
Místem ranního setkání a předání dětí jsou prostory mateřské školy při ZŠ a MŠ Kašava. Děti přicházejí od 6:30 do 
8:00 hodin. Vyzvedání dětí je od 12:30 do 13:00 a od 15:00 do 16:00 hodin, opět v MŠ Kašava a přilehlé zahradě. 
V případě náhlého zhoršení zdravotního stavu dítěte, musí být děti vyzvednuty v nejkratší možné době na základě 
požadavku odpovědné pečující osoby.  
 
IV. Ceník 
Cena denního programu je 380,- Kč. 
Celou cenu pobytu je povinen zákonný zástupce uhradit do 24. 6. 2022, v jiném případě pak zaniká nárok na rezervaci 
místa a místo může být obsazeno jiným zájemcem.  
 
V. Možnosti platby 

a) převodem na bankovní účet č. 2801898868/2010, do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte 
 
VI. Storno podmínky 

• zrušení pobytu 30–8 dnů předem: storno poplatek 30 % z ceny pobytu 

• zrušení pobytu 7–5 dnů předem: storno poplatek 50 % z ceny pobytu 

• zrušení pobytu 2 dny předem a méně: storno poplatek 80 % z ceny pobytu 

• zrušení pobytu po začátku školičky: storno poplatek 100 % z ceny pobytu 
Storno poplatek nebude účtován v případě, že přihlášený za dítě sežene náhradu. V případě, že se dítě nemůže 
pobytu zúčastnit ze zdravotních důvodů, bude účtován storno poplatek 15 % z ceny pobytu. 
 
VII. Stravné 
Cena stravného je zahrnuta v ceně programu a zahrnuje přesnídávku, teplý oběd, svačinku a pitný režim.  
 
VIII. Program dne 
6:30 – 8:00 přivítání, volná hra, tvoření pro zájemce 
8:00 – 12:00 přesnídávka, dopolední program 
12:00 – 13:00 oběd 
13:00 – 14:00 relaxace, klidové aktivity 
14:00 – 16:00  svačina, odpolední program 
Program bude přizpůsoben aktuálnímu počasí. 
 
IX. Povinnosti rodičů 

a) Předávání: Rodiče (pověřené osoby) předávají dítě osobně, nepouštějí je do prostor samotné. Teprve po 
předání dítěte může rodič (pověřená osoba) opustit prostory. 

b) Vybavení dítěte 
přezůvky, kopii kartičky pojištěnce, pokrývku hlavy, náhradní oblečení do třídy, polštářek (odpolední 
odpočinek), oblečení na delší pobyt venku odpovídající aktuálnímu počasí, batůžek, lahev na pití. 
Doporučujeme podepsat veškeré oblečení. Rodič bere na vědomí, že děti se mohou při programu ušpinit a 
pohybují se v terénu, např. v lese, tedy musí tomu odpovídat jejich vybavení, oblečení i obuv. 

 


