LOGOPÉDIA s.r.o Šustekova 2, 851 04 Bratislava
Prevádzka: Škôlka ASOBI, Rešetkova 3, 831 03 Bratislava

֍

Cenník

֍

֍ Registračný poplatok:
Registračný poplatok za záväzné prihlásenie: 200,- € s DPH
-

Poplatok bude vrátený / odpočítaný v prvej faktúre pri zmluvne dohodnutom
nástupe dieťaťa do škôlky ASOBI.

-

Poplatok nebude vrátený, prepadá v prospech škôlky ASOBI v prípade
stornovania Záväznej prihlášky dieťaťa, príp. v prípade nenastúpenia dieťaťa
do škôlky ASOBI

֍ Pravidelná celodenná starostlivosť:
Mesačná platba: 530,- € s DPH / zahŕňa aj individuálnu klinicko –
logopedickú diagnostiku a terapiu
V cene celodennej starostlivosti je zahrnuté:
-

kompletná celodenná starostlivosť o dieťa od 7:30 hod do 17:00 hod
poskytovanie výučby pre podporu inteligencie dieťaťa a rozvoj myslenia
vychádzajúcej zo štátneho vzdelávacieho programu ISCED0
deťom sa venujú iba vysokoškolsky vzdelaní špeciálni pedagógovia, klinickí
logopédi a asistenti, čím spĺňame požiadavky na najvyššie vzdelanie učiteľov
individuálna klinicko – logopedická vstupná diagnostika a následne terapia
individuálne klinicko - logopedické konzultácie s rodičmi podľa potreby
individuálna špeciálno – pedagogická vstupná diagnostika
poradenstvo o možnostiach tvorby vzdelávacích a tvorivých aktivít pre dieťa v
domácom prostredí,
fotografovanie aktivít v priebehu celého roka,
narodeninová oslava s darčekom,
zakúpenie a pranie posteľnej bielizne a uteráčikov,
zakúpenie a pracovnej záster a reflexnej vesty,
knihy, písanky, učebné a výtvarné pomôcky pre dieťa

Stravná jednotka:

4,00,- € s DPH / deň

V cene celodennej stravnej jednotky je zahrnuté:
-

desiata
kompletný obed
olovrant
čerstvé ovocie
čerstvá zelenina
smoothie z čerstvého ovocia a zeleniny
pitný režim počas celého dňa
občerstvenie počas osláv narodenín detí, príležitostných osláv /karneval,
posedenia, .../

֍ Pravidelná poldenná starostlivosť
Pravidelná poldenná starostlivosť v našom zariadení nie je možná
vzhľadom na komplexne vytvorený celodenný program, individuálnu
klinicko – logopedickú starostlivosť a aktivity, ktoré na seba nadväzujú
počas celého dňa

֍ Príležitostná celodenná starostlivosť:
Príležitostná celodenná starostlivosť je možná len počas letných
prázdnin – júl a august.
Celodenná starostlivosť: 35,- € s DPH
V cene príležitostnej celodennej starostlivosti je zahrnuté:
-

kompletná celodenná starostlivosť o dieťa od 7:30 hod do 17:00 hod
poskytovanie výučby pre podporu inteligencie dieťaťa a rozvoj myslenia
vychádzajúcej zo štátneho vzdelávacieho programu ISCED0
deťom sa venujú iba vysokoškolsky vzdelaní špeciálni pedagógovia, klinickí
logopédi a asistenti, čím spĺňame požiadavky na najvyššie vzdelanie učiteľov
individuálna klinicko – logopedická vstupná diagnostika a následne terapia
individuálne klinicko - logopedické konzultácie s rodičmi podľa potreby
individuálna špeciálno – pedagogická vstupná diagnostika
poradenstvo o možnostiach tvorby vzdelávacích a tvorivých aktivít pre dieťa v
domácom prostredí,
fotografovanie aktivít v priebehu celého roka,
narodeninová oslava s darčekom,
zakúpenie a pranie posteľnej bielizne a uteráčikov,
zakúpenie a pracovnej záster a reflexnej vesty,
knihy, písanky, učebné a výtvarné pomôcky pre dieťa

Stravná jednotka:

4,00,- € s DPH / deň

V cene príležitostnej celodennej stravnej jednotky je zahrnuté:
-

desiata
kompletný obed
olovrant
čerstvé ovocie
čerstvá zelenina
smoothie z čerstvého ovocia a zeleniny
pitný režim počas celého dňa
občerstvenie počas osláv narodenín detí, príležitostných osláv /karneval,
posedenia, .../

