
Yážení rodiče,

Žádáme Vás, abyste přivezli své dítě do internátu 31. srpna (úterý) vdobě od 16:00 do 20:00 hodin nebo 1. září

(středa) do 7:30 hodin. Stravování (večeře) pro děti při pondělním příjezdu není zajištěno. očkované děti předloŽí

při příjezdu certifikát o očkování, případně potvrzení o prodělaném onemocnění Covid nebo negativní Antigenní,

PCR test. Je možné otestování i v budově školy.

K přijetí dítěte je zapotřebí předložit:

1. Evidenční list t

2. YyjáďÍení dětského lékaře o zdravotním stavu ditěte / žáka

3. Kapesné l 50'- Kč na měsíc

+. Řadne vybavení dle seznamu (u dětí I. sfupně označit fixem na textill)

5. Průkaz zdravotnÍ pojišťovny, prtlkazZTP-P (pokud jej dítě vlastní)

6. Dostatečný počet baterií dle typu sluchadla na celý pobyt na internátu

Důrazně upozorňujeme, abyste dětem nedávali Žádné cenné předměty. Nedávejte dětem žádné penize mimo

kapesného, jinak internát neručí za zcizení a nebude poskytnuta Žádná náhrada. Upozorňujeme na povinnost

rodičů do 24 hodin oznámít škole důvod nepřítomnosti dítěte.

Úhrutlu a výše plateb za pobyt ttítěte na internátu

Plaťte prosím převodem z účtu nebo sloŽenkou. Platby za internát proveďte nejpozději do 15. dne příslušného

měsíce. Vyúčtování bude provedeno k30. 6. daného školního roku. Denní poplatek zaintemát činí pro ZŠ20,-

Kč/den a pro SŠ 3O,-Kč/den. Do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte a ,,Ubyování"

Číslo účtu pro úhradu: 2001960002/6000

Úhratla c vjše stravného

Stravné je nutné zaplatit do 25. dne v měsíci na měsíc následující. Z tohoto důvodu Žádáme všechny rodiče,

aby platili trvalým pÍíkazem s přiděleným variabilním symbolem. Do sdělení pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Na přihlášce ke stravováníje nutné vyplnit číslo účtu, kam budou vraceny přeplatky.

Upozorňuieme Vós, že neuhrazené platbv isme povinni hhtsit MttgistrúÍu hl. m. Prahy.

Částku pro úhradu lze vypočítat podle věkové kategorie dítěte, při 22pracovnich dnech.

Výše denní úhrady (odvozeno zž|votniho minima):

7 - 10let 75,- Kč 1650,- Kč

11 - 14 let 83,- Kč 1826,_ Kč

15 |et a qýše 90,- Kč 1980'- Kč
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