CENÍK SLUŽEB
PLATNÝ OD 1. 9. 2018

Základní škola:
Školné: 1. stupeň






pobyt s využitím nabízených služeb:
1 200,- Kč/měsíc
- součástí školného je i nadstandardní úrazové pojištění a pojištění osobních věcí
- učební pomůcky, snížený počet žáku ve třídách, výuka angličtiny, hygienické potřeby,
- pobyt v družině, středisko volného času -kroužky
školné sourozenců zapsaných ve Sluníčku:
2 000,- Kč/měsíc
Sleva se týká školného uhrazeného ročně - jednorázově nebo půlročně dle vnitřní směrnice.

Školné: 2. stupeň






pobyt s využitím nabízených služeb:
1 200,- Kč/měsíc
- součástí školného je i nadstandardní úrazové pojištění a pojištění osobních věcí
- učební pomůcky, snížený počet žáku ve třídách, výuka angličtiny, hygienické potřeby,
- pobyt v družině, středisko volného času -kroužky
školné sourozenců zapsaných ve Sluníčku:
2 000,- Kč/měsíc
Sleva se týká školného uhrazeného ročně - jednorázově nebo půlročně dle vnitřní směrnice.

Doprava:








doprava do zařízení v Lipníku nad Bečvou (a zpět)
doprava do zařízení v Lipníku nad Bečvou (nebo jen zpět)
ranní doprava do zařízení z obcí mimo Lipník
ranní a odpolední doprava, obce mimo Lipník nad Bečvou
sourozenci ranní doprava (nebo jen odpolední doprava)
sourozenci ranní a odpolední
doprava do kroužků v Lipník nad Bečvou

500,- Kč/měsíc
400,- Kč/měsíc
600,- Kč/měsíc
650,- Kč/měsíc
800,- Kč/měsíc
900,- Kč/měsíc
405,- Kč/měsíc

V případě školních výletů, poznávacích zájezdů, výukových kurzů a škol v přírodě je doprava hrazena v plné výši. Doprava je
zahrnuta v celkové ceně jednotlivých akcí.

Středisko volného času:
Cena kroužků:
Číslo účtu: 19-4280030287/0100
Keramika

2000,-Kč/rok

Ceník plateb školného platný od 1. 9. 2018
Základní škola 1.st. a 2. st.
Mateřská škola:

A – jednorázově
sleva 5% školné

B – pololetně
sleva 3% školné

C – měsíčně
sleva 0% školné

Základní sazba školného

11.400,-

5.820,-

1.200,-

Základní sazba školného u
sourozenců ZŠ, ZŠ a MŠ

19.000,-

9.700,-

2.000,-

Základní sazba
jednostranné dopravy
v Lipníku včetně školného

15.200,-

7.760,-

1.600,-

Základní sazba
oboustranné dopravy
v Lipníku včetně školného

16.150,-

8.245,-

1.700,-

Základní sazba
jednostranné dopravy
mimo Lipník včetně
školného

17.100,-

8.730,-

1.800,-

Základní sazba oboustranné
dopravy mimo Lipník
včetně školného

17.575,-

8.973,-

1.850,-

Základní sazba
oboustranné dopravy u
sourozenců včetně školného

27.550,-

14.065,-

2.900,-

Základní sazba
jednostranné dopravy u
sourozenců včetně školného

26.600,-

13.580,-

2.800,-

Základní sazba dopravy do
kroužků v Lipníku (bez
dopravy do školy a zpět

3.850,-

1.965,-

Platí se pouze ½ roku
nebo rok

Číslo účtu: 19-4280030287/0100


Sleva se týká školného uhrazeného ročně - jednorázově nebo půlročně dle vnitřní směrnice.

Podmínkou získání slevy na školném je jeho včasná úhrada, a to:
Měsíční školné – vždy k 15. příslušného měsíce
Půlroční školné – vždy k 15. 9. a k 15. 2. za příslušné pololetí
Roční školné – vždy k 15. 9. příslušného roku
Při platbě školného a dopravy vždy prosím uvádějte svůj variabilní symbol.

