
FAQ – TOP 10 Vašich otázek a našich odpovědí 

 

1. Kolik zaplatíme za vstup do herny? 

Vstupné do naší herny stojí 30 Kč, pokud ale využijete rovněž některý z nabízených kroužků, zaplatíte 

50 Kč/80 Kč za celé dopoledne (9–12 hod.), nebo odpoledne (dle otevírací doby herny). 

 

2. Je nutné se na kroužky objednávat předem? 

Brandýský Matýsek nabízí řadu kroužků bez předchozí rezervace, které probíhají v herně na adrese 

Zahradnická, a kroužek Cvičení dětí U Karla, který se koná pravidelně každý čtvrtek od 9:30 

v tělocvičně U Karla. 

Ostatní kroužky je možné navštěvovat vždy po předchozí rezervaci, většinou s půlročním členstvím, 

ale je možné přijít i na ukázkové hodiny. 

 

3. Jaké druhy poradenství Vaše organizace nabízí a pro koho platí zvýhodněná cena? 

Brandýský Matýsek nabízí celou škálu odborných poradenství, kompletní přehled naleznete zde. 

Zvýhodněná cena platí pro obyvatele Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi a přilehlých obcí 

a poradenství je poskytováno v rozsahu 3–5 konzultací. Týká se především rodičů na MD, RD, lidí 

v sociální nouzi a lidí řešících krizovou, náročnou životní situaci. 

 

4. Jaké jsou podmínky pro pronájem herny? Je možné si ji pronajmout i mimo víkendové dny? 

Hernu je možné pronajmout pouze o víkendech, výjimkou jsou prázdninové dny, tam je možné 

dohodnout se na pronájmu i ve všední dny. Cena pronájmu je 400 Kč/odpoledne – cca 4 hod. 

 

5. Potřebuji se zorientovat ve Vaší nabídce pro předškolní děti, můžete mi poradit? 

Ano, jistě. Pokud máte dítě do 2 let, můžete ho přihlásit do jeslí. Pro starší děti, tj. pro děti 2–4 roky, 

Vám můžeme doporučit docházku do Matýskova dětského klubu (MDK) – dopolední nebo dětské 

skupiny (DS) – celodenní. Další variantou je naše školka, MŠ Brandýský Matýsek. 

A samozřejmě Vás rádi přivítáme i na všech aktivitách nabízených v prostorách naší herny. 

 

6. Jak fungují doprovody pro děti a jak staré děti mohou službu využít? 

Doprovody fungují tak, že na základě Vašeho požadavku vybraná pečovatelka vyzvedne Vaše dítě ve 

školce, škole či jiném zařízení a doprovodí ho na kroužek, nebo jinou zájmovou aktivitu jakékoliv 

organizace ve městě. 

Celá služba je zpoplatněna 1200 Kč/pololetí, za sourozence 1000 Kč/pololetí za 2 doprovody týdně. 

Služba se týká dětí od 3 do 11 let. Ideální je nahlásit své požadavky na začátku září, na Dni otevřených 

dveří. 

http://www.brandyskymatysek.cz/oteviraci-doba-herny/
http://www.brandyskymatysek.cz/zahradnicka/
http://www.brandyskymatysek.cz/cviceni-deti/
http://www.brandyskymatysek.cz/poradenstvi-2/
http://www.brandyskymatysek.cz/pronajem-herny/
http://www.brandyskymatysek.cz/mikrojesle/
http://www.brandyskymatysek.cz/o-klubu/
http://www.brandyskymatysek.cz/detske-skupiny/
http://www.brandyskymatysek.cz/detske-skupiny/
http://www.brandyskymatysek.cz/o-nasi-skolce/
http://www.brandyskymatysek.cz/prevody-na-krouzky-2/


 

7. Nabízíte letní provoz? Kdy vypisujete tábory a jak se na ně mohu přihlásit? 

Ano, nabízíme letní provoz. V herně se jedná o dva dny týdně (zpravidla úterý a čtvrtek dopoledne 

od 9 do 12 hod.), dále nabízíme příměstské tábory pro děti v průběhu celých prázdnin, na které je 

třeba se hlásit hned po jejich vyhlášení koncem ledna, a pobytový tábor (většinou dlouho dopředu 

obsazen). V provozu je rovněž MŠ Brandýský Matýsek a dětské skupiny – pro školkové děti a děti 

z MDK, pro děti z veřejnosti vždy pouze po předchozí domluvě. 

 

8. Je možné se s Vámi potkat i mimo Brandýs nad Labem? 

Brandýský Matýsek nabízí pro rodiče s dětmi z okolních obcí rovněž tzv. mobilní hernu. Mobilní herna 

přijíždí pravidelně ve vybrané dny do vybraných obcí. 

Rádi se zde s Vámi potkáme. Rovněž jsme občas na některé z firemních akcí, kde zajišťujeme 

program, např. tematické dny v Zahradnictví Líbeznice. 

 

9. Rádi bychom u Vás objednali oslavu pro naše dítě. Jak máme postupovat? 

Organizujeme dětské oslavy, kompletní nabídku naleznete zde. Dále Vám také můžeme nabídnout 

organizaci firemních akcí, na kterých zúročujeme naše zkušenosti s organizací velkých akcí pro rodiny 

s dětmi (Dětský běh, Svatomartinský lampionový průvod, Halloween aj.). Pokud Vás nabídka zaujala, 

kontaktujte nás na info@brandyskymatysek.cz. 

 

10. Mohu se zapojit do činnosti Vaší organizace? 

Ano, rádi přivítáme nové členy a aktivní maminky, stačí nám napsat na info@brandyskymatysek.cz, 

ozveme se Vám. A už teď se těšíme na spolupráci s Vámi. 

http://www.brandyskymatysek.cz/primestske-tabory-2/
http://www.brandyskymatysek.cz/pobytove-tabory/
http://www.brandyskymatysek.cz/o-nasi-skolce/
http://www.brandyskymatysek.cz/detske-skupiny/
http://www.brandyskymatysek.cz/mobilni-herna/
http://www.brandyskymatysek.cz/detske-oslavy/
http://www.brandyskymatysek.cz/akce-pro-firmy-s-detskym-programem/
mailto:info@brandyskymatysek.cz
mailto:info@brandyskymatysek.cz

