
A. VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Délka programu v 60minutových hodinách, pokud není uvedeno jinak.

A.1 Pobytové programy pro ZŠ a SŠ, Kněžice
Program 5 denní (27 hodin vč. noclehu, stravy), Kněžice 2 380 Kč/ program /účastník
Program 3 denní (13 hodin vč. noclehu, stravy), Baliny 1 050 Kč/ program /účastník

Strava: strava pro děti 5x denně, pitný režim.
Ubytování:ve vlastním spacím pytli.
Při  kratších či delších pobytech bude cena kalkulována dle délky pobytu.
Na každých započatých 25 žáků poskytneme jedné doprovázející osobě slevu ve výši ceny 
za noclehy a stravování.

A.2 Jednodenní programy pro MŠ, ZŠ, SŠ: 
Program 2 hodinový 80 Kč/ program/ účastník
Program 3 hodinový (vč. terénních) 100 Kč/ program/ účastník
Program pro "šablony", 4 hodiny vyučovací 150 Kč/ program/ účastník
Vstupné: Farma Zašovice 40 Kč/ účastník

A.3 Programy se zvýšenou náročností

70 Kč/ hod/ účastník

B. VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO DOSPĚLÉ

B.1 Lektorování 
Lektorování zahrnuje přípravu, čas na dopravu a lektorské vystoupení

Školy v síti MRKEV a MRKvička v Kraji Vysočina
Program 1/2 denní (do 4 hodin) 4 000 Kč/ program

celodenní (více než 4 hodiny) 6 000 Kč/ program
Školy, organizace ostatní
Program 1/2 denní (do 4 hodin) 5 000 Kč/ program

celodenní (více než 4 hodiny) 7 000 Kč/ program
Šablony OPVVV
Seminář DVPPP v délce 8 hod vyučovacích 11 500 Kč/seminář

B.2 Poradenství a konzultace
Poradenství a konzultační služby v oblasti ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty, 
udržitelného rozvoje a neziskového sektoru.

Poradenství a konzultace 1 200 Kč/ hod

Poznámky, doplňující podmínky:
 * při akcích mimo středisko Chaloupky budou připočítány cestovní výlohy lektorů,
 * na akce dotované z veřejných a nadačních zdrojů budou poskytovány slevy,
 * pro nevýdělečně činné účastníky mohou být po dohodě poskytovány slevy na program.

RNDr. Jozef Zetěk V Kněžicích, dne 27. 08. 2019
Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání
ředitel společnosti

CENÍK VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB 
platný od 1. září 2019

Programy se zvýšenou náročností (cizojazyčné, dodateční lektoři, 
vybavení, apod.)
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