TETTY – MEZINÁRODNÍ JESLE A ŠKOLKA
ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
Frekvence docházky
Dítě může docházet do jeslí a školky 2, 3, 4 nebo 5 dní v týdnu.
Docházkové schema může být naplánováno I individuálně a i nepravidelně dle individuálních
potřeb dané rodiny.

Školné a stravné
Uvedené ceny jsou za jeden měsíc a jsou uvedeny vč. DPH 15%.
TÝDENNÍ FREKVENCE
DOCHÁZKY

HODINY

ŠKOLNÉ ZA
MĚSÍC VČ. DPH

STRAVNÉ ZA
MĚSÍC VČ. DPH

2 dopoledne

(7,30 – 13,00)

6 800 Kč

480 Kč

2 celé dny

(7,30 – 18,00)

9 800 Kč

560 Kč

3 dopoledne

(7,30 – 13,00)

9 800 Kč

720 Kč

3 celé dny

(7,30– 18,00)

12 800 Kč

840 Kč

4 dopoledne

(7,30 – 13,00)

11 300 Kč

960 Kč

4 celé dny

(7,30 – 18,00)

5 dopolední
5 celých dní

(7,30 – 13,00)
(7,30 – 18,00)

14 800 Kč
12 800 Kč
16 800 Kč

1 120 Kč
1 200 Kč
1 400 Kč

Slevy:
Poskytujeme 5% slevu na platbu ročního školného při platbě předem.
Poskytujeme 10% sourozeneckou slevu na školné pro mladšího sourozence a 15%
sourozeneckou slevu na školné pro nejmladšího sourozence.
Je možné využít našeho speciálního programu “přiveď svého kamaráda”. Přiveďte do
školky své kamarády a známé a rozdělíme mezi Vás a je rovným dílem 50% jimi
zaplaceného prvního školného, které Vám odečteme z následující platby.
Pro zápis do jeslí a školky TETTY je třeba vyplnit registrační formulář a uhradit depozit
5 000 Kč, který bude odečten od první platby stanoveného školného.

Školné, docházka a náhrady
Výlety, intenzivní kurzy, kroužky, lekce se speciální pedagožkou a mimoškolní aktivity jsou
hrazeny zvlášť.
Školné se platí vždy do 5.dne v měsíci na daný měsíc BEZHOTOVOSTNĚ NA Č.ÚČTU
5595334001/5500 u Raiffeisen bank nebo V HOTOVOSTI v kanceláři školky. V případě
prodlení platby o více než 7dní bez předchozí individuální dohody s kanceláří školky, bude
nabídnuto místo v jesličkách/školce jiné rodině v pořadníku čekajících.
Je třeba informovat školku o všech skutečnostech, které ovlivní docházku dítěte v
následujícím měsíci. V případě absence jsou rodiče povinni informovat školku o této
skutečnosti a o předpokládané délce absence. Absence je třeba hlásit s předstihem
telefonem, sms nebo emailem třídním učitelům, v případě akutního onemocnění do 8,00
daného dne.
Pro děti s nepravidelnou docházkou /docházka 1,2,3 nebo 4 půldny nebo celé dny v týdnu/:
Školné se platí po dobu 10ti školních měsíců ve sjednané výši dle ceníku. Řádně omluvené
/den předem nebo do 8,00 v urgentních případech/ a plánované absence lze po předchozí
dohodě s učitelem třídy průběžně nahrazovat /mimo letní program/.
Pro děti s pravidelnou docházkou /5dní v týdnu půlden nebo celý den/: Školné se platí po
dobu 10ti školních měsíců ve sjednané výši dle ceníku. Při dlouhotrvající absenci /2týdny a
více/ nebo plánované dlouhodobé nepřítomnosti je možné po dohodě s kanceláří školky
snížit měsíční školné na období absence o 50% z dané výše školného.
Prázdniny a dny volna jsou součástí stanoveného školného a na cenu školného tedy nemají
vliv. Letní program se objednává a platí dle počtu objednaných týdnů.

