
                                                  ANGLICKO-ČESKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA DAISY
                                                  ŠKOLSKÁ PRÁVNICKÁ OSOBA
                                                  Pod Lipami 201/25
                                                  Přerov VII – Čekyně
                                                  751 24 Přerov

ŠKOLNÉ

 Školné je neměnné po celou dobu docházky dítěte do MŠ. 

 Pro školní rok 2017/2018 je výše školného stanovena na 4 000,-  Kč 
měsíčně. 

 Školné nezahrnuje cenu stravy, ta je dána dodavatelem stravy a je 
účtována dle skutečně odebrané stravy. Platí se na účet dodavatele 
stravy.

 Školné zahrnuje veškeré náklady spojené s chodem školy, s výukou 
angličtiny, výtvarný a pracovní materiál, učební pomůcky, 
vybavení prostor, náklady spojené s dovozem stravy, vstupné na 
akce, exkurze a výlety, předplavecký výcvik, pojištění.

 Školné se platí v plné výši bez ohledu na absenci dítěte a 
využívání provozní doby. Slevu na školném lze uplatnit po 
vzájemné dohodě dle podmínek uvedených ve Smlouvě o 
poskytování předškolního vzdělávání a dle možností slevy 2% při 
dvou splátkách a 3% při jednorázové platbě (viz níže).

 Školné je hrazeno převodem na účet školy                                        
číslo účtu: 6041046424/5500                                                             
variabilní symbol: registrační číslo přidělené po zapsání dítěte do MŠ   
zpráva pro příjemce: celé jméno a příjmení dítěte

 Možnosti platby:

- Měsíčně 4 000,- Kč vždy nejpozději k 10. dni v měsíci

- Pololetně (= školné za 5 měsíců)  - sleva 2% (ušetříte 800,- Kč)    
- 1. platba 19 600,- Kč do 10.9.                                                        
- 2. platba 19 600,- Kč do 10.2.

- Jednorázově na celý školní rok (= školné za 10 měsíců)               
– sleva 3% (ušetříte 1 200,- Kč)  platba 38 800,- Kč do 10.9.



 Školné za období letních prázdnin se hradí zvlášť po dohodě s rodiči 
dle provozu a docházky dítěte. Podmínky jsou uvedeny ve Smlouvě o 
poskytování předškolního vzdělávání. 

Škola si vyhrazuje právo účtovat poplatek z prodlení 1% denně od prvního 
dne po datu splatnosti školného do doby plného uhrazení dlužné částky.
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