
PRO RODIČE

Platby školného 2022/2023

Školné je možné hradit v různých variantách. Roční a pololetní úhrada je zvýhodněna:
1) ročně 1x (jedna splátka do 15.08.) ve výši 20.760 Kč;
2) pololetně 10.380 Kč, tj.  první splátka 10.380 Kč do 15.08., druhá splátka 10.380 Kč do

15.01. = celkem 20.760 Kč;
3) měsíčně 10x (10 splátek vždy k 15. dni předcházejícího měsíce, z toho první nejpozději do

15.08.) - každá splátka ve výši 2.076 Kč = celkem 20.760 Kč.

Pokud rodiče využijí sourozeneckou slevu ve výši 25 % (na každé dítě), není možné již využít
slevu roční a pololetní.

Školné u sourozeneckých slev:
1) roční 1x ve výši 15.570 Kč (jedna splátka do 15.08.);
2) měsíční 10x ve výši 1.557 Kč (10 splátek vždy k 15.  dni předcházejícího měsíce,  z toho 1.
splátka nejpozději do 15.08.).

Školné se hradí na účet u České spořitelny č. 760942359/0800. 
Vždy prosím uvádějte variabilní symbol dítěte.

Platby obědů

Obědy se dováží ze školní jídelny Horšovský Týn, cena za 1 oběd činí  25 Kč/den, dovozné 270
Kč/měsíc.
Platba za obědy se hradí zpětně také na účet školy. Částka, kterou Vaše dítě projedlo, Vám bude na
konci měsíce zaslána emailem.

Dovoz  obědů  a  stravné  se  hradí  na  účet  u  Equa  bank  č.
1024017186/6100. 
Vždy prosím uvádějte variabilní symbol dítěte.

Odhlašování obědů
Obědy objednáváme každý den ráno v 7.30 hod. Pokud dítě nepřijde,  je nutné oběd odhlásit do
7.30 hod. Při neomluvení dítěte částka za oběd propadá.
Odhlašovat na telefonní číslo: 607 604 485 - MŠ Adélka.

Svačina
Dopolední i  odpolední svačinu si děti nosí vlastní!  Prosíme, svačinu dětem dávejte připravenou
rovnou k jídlu a uloženou do podepsaného svačinového boxu. Dítě si nosí s sebou i vlastní pití,
během dne doplňujeme čistou vodu. Je vhodné nosit svačinu v malém batohu, který zůstává přes
den v šatně.

Oblečení
Dítě musí mít ve školce  podepsané náhradní oblečení. Dětem, které po obědě odpočívají, dejte
pyžamko. Vše je možné ho uložit do kapsáře ve třídě školky nebo do poliček či do kapsáře v šatně.
1x za 14 dnů prosíme pyžamko odnést na vyprání a donést čisté.



Dítěti dejte do školky pevné bačkůrky, chodíme do tělocvičny, kde běháme, cvičíme a využíváme
nářadí (žebřiny, lavičky aj.). V šatně také nechte dítěti pláštěnku a gumovky.

Je nutné veškeré věci dětí podepsat, stačí iniciály dítěte!!!

Prosíme, nedávejte dětem do školky žádné hračky!!!

Při nástupu dítěte do školky na nový školní rok prosíme přinést:
1x balení toaletního papíru
1x papírové kapesníčky v krabičce
1x papírové kapesníčky balené

K činnosti ve školce

Provoz školky začíná ráno v 7.00 hod. ráno a končí v 16.00 hod. Dítě je nutné přivést nejpozději do
8.00 hod. Poté začínáme společné tvoření, cvičení, zpívání…

Prosíme o dodržování poledního klidu tj. od 12.30 do 14.30 hod.
Pokud potřebujete dítě vyzvednout v tomto čase, dejte nám prosím předem vědět.

Denní harmonogram

07.00 – 08.30 hodin  volné hry

08.30 – 09.00 hodin  tvoření, cvičení, zpívání

09.00 – 09.30 hodin  dopolední svačina

09.30 – 10.00 hodin  řízená činnost

10.00 – 11.45 hodin  oblékání + pobyt venku

11.45 – 12.30 hodin  oběd

12.30 – 14.30 hodin  odpočinek s pohádkou, příprava předškoláků

14.30 – 15.00  hodin  odpolední svačina

15.00 – 16.00 hodin  volné hry dětí + pobyt venku


