
Cenv obědů

MTS
děti 3-6 let:
děti 3-6 let:

děti nad 6 let:
děti nad 6 let:

I. stupeň:
II. stupeň:
III. stupeň:

přesníd. + oběd
přesníd.+oběd+svač.
přesníd. + oběd
přesníd.+oběd+svač.

25'- Kč 550'- Kč/měsíc
32'- Kč 704'- Kč/měsíc
29,- Kč 638'- Kč/měsíc
37'- Kč 814'- Kč/měsíc

Internát - celodenní stravování:

I. _III. stupeň:
I. stupeň: 7-l0 let
II. stupeň: l 1_l4 let
III. stupeň: od 15 let

30'- Kč 660'- Kč/měsíc
32'- Kč 704'- Kč/měsíc
35'- Kč 770'- Kč/měsíc

75'- Kč/den
83'- Kč/den
90'- Kč/den

20'- Kč/den
30'- Kč/den

MŠ celý den 300'- Kč

Družina 150'- Kč/měsíc
platí se pololetně v září 9-1212020 600._ Kč

v lednu l-612021 900.- Kč

internát ZŠ 20,- Kč/den
internát SŠ 30,- Kč/den7-10 let

1l-14 let
od 15 let

22 dnů - 1.650'- Kč/měsíc
22 dnů - l.826,- Kč/měsíc
22 dnrů - 1.980'- Kč/měsíc

Úhrada platby převodem z účtu nebo složenkou. Platby za stravné proveďte do 25. dne
předem na měsíc následuiící.Do zprávy pro příjemce napsat jméno žákaa ',Stravné"

číslo účtu pro úhradu stravného: 2001960002/6000

Ostatní platby:

Mateřská škola

Mateřská škola - měsíční poplatek
Neplatící jsou děti, které navštěvují poslední roěník MŠ, nebo mají odklad

300'- Kč

Družina _ měsíční noplatek 150,_ Kč

Pokud chcete dítě uvolnit ze školní družiny v jiném čase, než je uvedeno na přihlášce, musí vaše dítě
předložit vychovatelce písemné oznámeni od zákonných zástupců.
odchody ze školní družiny jsou možné pouze v časech: do 14:00, 15:30 - 17:00.
Poplatek zapobytdítěte ve Šoje tso Kč měsíčně.
Platí se na účet školy 2001960002/6000 a to Ve dvou splátkách září - prosinec 600.- Kč
a leden - červen 900.- Kč.

Internát

Internát _ denní poplatek
Zák\adní škola
Střední škola

Výše úplaty se stanoví úměrně počtu dnů' po které je dítě v internátě.

Úhrada platby převodem zúčtu nebo složenkou. Platby za družinu, školku, internát provedte
nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Do zprávy pro příjemce napsat jméno dítěte a ,,Družina",
,rSkolkao'r rrUbytování".

číslo účtu pro úhradu: 200196000216000


