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CENÍK ŠKOLY HLÁSEK ‐ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
školné a pobyt v družině od 7:00 do 15:00
bonus

školní rok 2022/2023
půlroční / 2 splátky
měsíční / 10 splátek
8 300 Kč
(415 Kč/den)
39 000 Kč
(390 Kč/den)
sleva
2500
Kč
‐

roční / 1 splátka
78 000 Kč
(390 Kč/den)
sleva 5000 Kč

CENA ŠKOLNÉHO JE UVEDENA BEZ STRAVY.

družina od 15:00 do 18:00

750 Kč
(63 Kč/den)
900 Kč
(56 Kč/den)
1 000 Kč
(50 Kč/den)
docházka / 3 dny v týdnu
docházka / 4 dny v týdnu
docházka / 5 dny v týdnu
Pobyt v družině od 15:00 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.
Cena 250 Kč/odpoledne

Pokud dítě navštěvuje placené kroužky (plavání, turisták) pořádané družinou, neplatí v daný den poplatek za družinu.
SOUROZENECKÁ SLEVA
2. dítě v Hlásku
2500 Kč/rok

sourozenecké slevy na školném

3. dítě v Hlásku
5000 Kč/rok

SLEVY NELZE SČÍTAT.
DALŠÍ POPLATKY
Zapůjčení IT techniky pro online výuku/ 500 kč za
měsíc. Bude hrazeno po ukončení výpůjčky.
pozdní vyzvednutí dítěte po 18:00

500 Kč/ měsíc
Jednorázový doplatek ke školnému 500 korun.

CO JE V CENĚ ŠKOLNÉHO
co je v ceně školného

Výuka vedená kvalifikovanými a kvalitně vzdělávanými pedagogy.
mluvčí AJ
Individuální podpory žáků.
Ranní a odpolední družina do 15:00.
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.

ŠKOLNÉ NEOBSAHUJE
co není v ceně školného

důvod navýšení školného

Vícedenní akce s přespáním,
(lyžařský kurz, apdatační kurz, cyklovýlety, tábory, putovní výlety atd..).
Vybrané sportovní kurzy.
Inflace, rostoucí ceny a zvýšené náklady na energie a provozní náklady školy.

Rodilí

