ŠKOLNÉ A STRAVNÉ školní rok 2017/2018
ŠKOLNÉ

č. ú.: 78610319/0800

600,- Kč

- všechny děti
- děti s odkladem školní docházky budou řešeny individuálně
- předškoláci

0,- Kč

Platba školného
- převodem na účet
78610319/0800
- eventuálně složenkou typu A č.114

- úhrada do 20. dne v měsíci

600,-Kč

- úhrada do 20. dne v měsíci

Školné je placeno pravidelně bez ohledu na docházku dítěte.
(tzn. pokud s dítětem odjíždíte např. na 2 měsíce na dovolenou nebo je dlouhodobě nemocné, školné musí být hrazeno
i za toto období.)
STRAVNÉ

č. ú.: 7034-2000779359/0800 - úhrada do 20. dne v měsíci

858,-Kč (902,-Kč)

PLATBA STRAVNÉHO 2017/2018
Strávníci do 6 let
Strávníci 7 let
Přesnídávka:
7,7,Oběd:
24,26,Svačina:
8,8,Celkem:
39 Kč
41 Kč
Přeplatky a nedoplatky
- stravné je placeno zálohově
- platba SLOŽENKOU – přeplatek je vrácen opět složenkou na adresu 1x za školní rok – v červenci
- platba PŘEVODEM – přeplatky jsou vyúčtovány vždy čtvrtletně – zpět na účet (leden, duben, červenec)
Odhlašování stravy:
- vždy do 8,00 hod. prvního dne nepřítomnosti, jinak se stravné, i když dítě není v tento den přítomno,
započítává!
- pokud je dítě přihlášeno k celodenní stravě a výjimečně jde po obědě domů, dostává náhradní odpolední svačinu
- stravu není možné odnášet mimo budovu (např. při nemoci)
Jídelníček a strava
- týdenní jídelní lístek je vyvěšen v každé šatně před třídou
- máme zaveden a dodržujeme pravidelný stravovací i pitný režim
(různé čaje, nápoje s jódem a s ovocnými složkami)
- vaříme jednotné jídlo pro všechny děti
- pravidelně podáváme ryby, maso, luštěniny, mléčné výrobky, mléko, celozrnné pečivo, cereálie,…
- denně děti dostávají ovoce a zeleninu
- pravidelně kontrolujeme pestrost jídelníčku
Urgence plateb
- urgence nezaplaceného stravného a školného jsou rozesílány doporučeně s doručenkou vždy začátkem následujícího
měsíce a pak vždy po týdnu
- pokud dluhy nejsou uhrazeny ani po opakované urgenci, předáváme dluh k vyřízení MÚ MČ Prahy 12
- po 3. urgenci bude dítě vyloučeno z docházky v MŠ

