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Školné a pobyt v družině od 7:00 do 15:30 7 500 Kč (375 Kč/den) 37 500 Kč (375 Kč/den) 75 000 Kč (375 Kč/den)

Bonus

Školné a pobyt v družině od 7:00 do 18:00 8 200 Kč (410 Kč/den) 39 000 Kč (390 Kč/den)

Z toho družina od 15:30 do 18:00 700 Kč (35 Kč/den) 1 500 Kč (15 Kč/den)

Pobyt v družině od 15:30 do 18:00 nepravidelně (po 

ukončení měsíce bude částka doúčtována), Nutné 

nahlásit den předem do 18:00 nebo daný den, ale 

po osobní tel. dohodě s družinářkou.

Školné v době online výuky                                       

po-čt 8:30 - 15:00 výuka a odpolední program                                                                       

pá 8:30 - 12:00 výuka

SLEVY A KOMPENZACE V DOBĚ ONLINE VÝUKY

7 100 Kč

školní rok 2021/2022

CENÍK ŠKOLY HLÁSEK - ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SOUROZENECKÁ SLEVA

-
50 Kč/odpoledne100 Kč/odpoledne -

-

Rodiče platí pouze za výuku  (v ceně je odečtena možnost ranní družiny a 

družiny do 15:30)

(355 Kč/den)

5000 Kč/rok2500 Kč/rok

3. dítě v Hlásku2. dítě v Hlásku

Stravné

13 Kč50 Kč13 Kč

odpolední svačinaoběddoplední svačina

Slevy na školném

STRAVNÉ
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měsíční / 10 splátek

- 1 příměstský tábor zdarma 1 příměstký tábor a družina do 18:00 

zdarma

půlroční / 2 splátky roční / 1 splátka
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Zapůjčení IT techniky pro online výuku/ 500 kč za 

měsíc. Bude hrazeno po ukončení výpůjčky.

Pozdní vyzvednutí dítěte po 18:00

Vyúčtování doplatků družiny a stravného

Co je v ceně školného

Co není v ceně školného

Důvod navýšení školného

Bude vždy k poslednímu dni v měsíci. Případný přeplatek za stravu bude vrácen do poloviny následujícího 

měsíce.Při nepravidelném navštěvování družiny do 18:00 bude na případný nedoplatek vystavena faktura k 

poslednímu dni v měsíci. 

Výuka vedená kvalifikovanými a kvalitně vzdělávanými pedagogy.                                                                                                     

Rodilí mluvčí AJ                                                                                                                                                                         

Individuální podpory žáků.                                                                                                                                                             

Ranní a odpolední družina do 15:30.                                                                                                                                       

Pomůcky pro výuku a učebnice.                                                                                                                                                 

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

Péče poradenského pracovište ( psycholog, speciální pedagog, logoped a metodik prevence).                                                                                                                        

Podpora IT v době online výuky.                                                                                                                                            

Kavárny a vzdělávací akce pro rodiče.                                                                                                                                    

Odborné konzultace s rodinou.                                                                                                                                                 

Materiály pro online výuku.                                    

Vícedenní akce s přespáním,                                                                                                                                                       

(lyžařský kurz, apdatační kurz, cyklovýlety, tábory, putovní výlety atd..).                                                                                                                            

Vybrané sportovní kurzy.

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

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

Jednorázový doplatek ke školnému 500 Kč.

500 Kč/ měsíc

DALŠÍ POPLATKY
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