Základní škola a Mateřská škola Sluníčko s.r.o. se sídlem Loučská 237/1, Lipník nad Bečvou

Vnitřní účetní směrnice č. 15/2015
SCHÉMA ŠKOLNÉ
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Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1.9. 2015

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1.9. 2015

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Vedení soukromé školy ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o., zastoupené ředitelkou Věrou
Pospíšilovou, nabízí tři různé možnosti úhrady školného.

jednorázově:


Jednorázová roční platba školného se provádí vždy na začátku nového školního
roku. K této úhradě se vztahuje sleva 5 % z celkové částky školného za celý
školní rok. Platba se provádí vždy na začátku nového školního roku a to k 15.
září.

pololetně:


školné se hradí vždy na začátku pololetí daného školního roku. K této úhradě
se vztahuje sleva 3 % z celkové částky za jedno pololetí. Tato platba se
provádí vždy na začátku nového pololetí daného školního roku a to vždy: Za
první pololetí k 15. září, za druhé pololetí k 15. lednu.

měsíčně: pouze bankovním převodem, doložit trvalý příkaz


Tato platba se provádí v polovině daného kalendářního měsíce a to vždy k
15.dni nového měsíce. Platba se provádí pouze pomocí trvalého příkazu
k úhradě.

Platba školného za školní rok a prázdninový provoz:
 Zákonný zástupce platí školné za období září až červen standardně, dle výše
uvedených postupů, v době školních prázdnin (červenec, srpen) se hradí pouze
školné ve výši jednoho měsíce, neboť škola se uzavírá minimálně po dobu 4
týdnů. Prázdniny platí pouze TI, kteří využijí prázdninového provozu
mateřské školy.
 Základní škola nabízí prázdninový tábor, tento hradí pouze účastníci přihlášení
na tábor.
Snížené školné:
absence dítěte:




Při měsíční absenci, bez doložení závažných důvodů absence dítěte v MŠ se
platí udržovací poplatek 100 % školného.
Doložení žádosti o slevu a potvrzení lékaře platí rodič 50% školného.
Ztráta zaměstnání, platební neschopnost- doložit žádost zřizovateli školy o
slevu na školném, předložit rozpočet rodiny, potvrzení PÚ apod., výše
školného bude dohodnuta individuálně.

Škola si vyhrazuje právo účtovat 2% z dané částky jako poplatek z prodlení, pokud nebude úhrada
provedena do pěti dnů od stanoveného data úhrady pro způsoby platby jednorázově nebo pololetně.
Další 2% budou následně účtována každý měsíc do doby, než bude školné v plné výši uhrazeno.

