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CENÍK ŠKOLY HLÁSEK - MATEŘSKÁ ŠKOLA
školní rok 2021/2022

Školné a pobyt v MŠ od 7:00 do 16:30 7 500 Kč (375 Kč/den) 6 300 Kč (394 Kč/den) 5 500 Kč (458 Kč/den) 37 500 Kč (375 Kč/den) 75 000 Kč (375 Kč/den)

bonus

Školné a prodloužený pobyt do 18:00 7 800 Kč (390 Kč/den) 6 600 Kč (413 Kč/den) 5 800 Kč (483 Kč/den)

Příplatek 300 Kč (15 Kč/den) 300 Kč (19 Kč/den) 300 Kč (25 Kč/den)

Prodloužený pobyt od 16:30 do 18:00 

nepravidelně - nahlásit den předem (po ukončení 

měsíce bude částka doúčtována) 

(75 Kč/den)

Jednorázová docházka nad rámec náhrad včetně 

stravy

Vyúčtování doplatků školného a stravného

Náhrady

Slevy na školném

Co je v ceně školného

Pozdní vyzvednutí dítěte po 18:00

Co není v ceně školného

Důvod navýšení školného

4 dny5 dní

900 Kč/měsíc1200 Kč/měsíc1500 Kč/měsíc

-
100 Kč/den - -

-
-

100 Kč/den

5 dní / do 18:005 dní / do 18:005 dní / do 16:30 4 dny / do 16:30

Rostoucí ceny a zvýšené náklady na výuku a vybavení školy, náročnost výuky.                                                                                                                                                

Nutnost navýšení personálu z důvodu hygienických opatření, rozdělené skupiny, platy pedagogů.

Vícedenní akce s přespáním, (lyžařský kurz, adaptační kurz, cyklovýlety, tábory, putovní výlety atd..). Vybrané sportovní kurzy.

Podpora IT v době online výuky, kavárny a vzdělávací akce pro rodiče, odborné konzultace s rodinou. 

měsíční / 10 splátek půlroční / 2 splátky roční / 1 splátka

-  pobyt do 18:00 zdarma 1 příměstký tábor a pobyt do 

18:00 zdarma

měsíční / 10 splátek měsíční / 10 splátek

3 dny / do 16:30

--

100 Kč/den

-

VYÚČTOVÁNÍ, NÁHRADY A SLEVY NA ŠKOLNÉM

STRAVNÉ

CO JE V CENĚ ŠKOLNÉHO

ŠKOLNÉ NEOBSAHUJE

600 Kč/den

V době uzavření zajistí MŠ každý den výuku online 

(30 minutové vstupy) a připraví pro rodiny 

týdenní plán aktivit.       

Sleva na školném se bude řídit smlouvou, rodičům tedy poskytneme slevu až 50%. Ve výjimečných případech, kdy jsou MŠ uzavřeny rozhodnutím vlády, se 

budeme snažit jako v poslendím roce udělit až 80% slevu, která však není garantována.

Bude vždy k poslednímu dni v měsíci a případný přeplatek vrácen dobropisem.  Při nepravidelném navštěvování družiny do 18:00 bude na případný nedoplatek 

vystavena faktura k poslednímu dni v měsíci. 

Při docházce do mateřské školy 3 nebo 4 dny v týdnu si mohou rodiče pro své děti vybrat 10 dní náhrad za školní rok.   V případě uzavření MŠ z důvodu Covid-19 

si mohou rodiče vybrat, zda chtějí slevu dle pravidel smlouvy, nebo zda po dohodě navýší počet dní v MŠ tak, aby si ušlé dny nahradili. Vždy záleží na kapacitě 

MŠ.   Toto pravidlo platí pouze při řádném omluvení dítěte a odhlášení stravy nejpozději den předem. 

2500 Kč/rok

2. dítě v Hlásku

5000 Kč/rok

3. dítě v Hlásku

Stravné 3 dny

Výuka vedená kvalifikovanými a kvalitně vzdělávanými pedagogy.                                                                                                                                                          

Individuální podpora dětí po dohodě s rodiči.  Péče o dětí od 7:00 do 16:30, pomůcky pro výuku, materiály pro online výuku.           

Jednodenní mimoškolní aktivity (kultura, sport, exkurze, výlety, doprava,vstupné  atd..).             

Péče poradenského pracovište (psycholog, speciální pedagog, logoped).              

Jednorázový doplatek ke školnému 500 Kč.


