Vzdělávací a kulturní centrum Svět Chomutov, z. s.
Doručovací adresa: Školní 1251/57, 430 01 Chomutov, tel. 728 232 500, reditel@zsmssvet.cz

Navýšení školného od 1.4.2020
Navýšení úhrad za školné - pobyt dětí v jeslích je navrženo především z důvodu: zvýšení nárůstu
cen (materiální náklady - čistící prostředky, dezinfekce, toaletní a mycí prostředky, prací prostředky,
materiál k výchovné a vzdělávací činnosti, mzdové náklady včetně odvodů, služby – telekomunikace,
kancelářské prostředky, ceny energií, vodného a stočného, dálkového vytápění,
a z toho vyplývající zvýšení cen služeb – školného a stravného v jeslích Evička.
Poslední úprava úhrad v jeslích je provedena s účinností od 1.4.2020.
Úhrady za stravné a pobyt dětí v jeslích od 1.4.2020.

stravné

64,- Kč / den

58,- Kč / den

pobyt

200,- Kč / den, 18,20,-Kč / 1hod

150,-Kč / den, 27,30,-Kč / 1hod

Celkem denní platba za stravné a pobyt 264,- Kč/den

Celkem polodenní platba 208,- Kč/ půlden

1. Při počtu např. 20 pracovních dní v měsíci je celoměsíční školné 4 000 Kč, stravné činí 1280Kč
(zaokrouhleno 1300 Kč), platba stravného se liší počtem pracovních dní a skutečné docházky dítěte
do jeslí.
2. Při počtu např. 20 pracovních dní v měsíci je poloměsíční školné 3 000 Kč, stravné činí 1160Kč,
platba stravného se liší počtem pracovních dní a skutečné docházky dítěte do jeslí.

Zákonní zástupci dětí tedy hradí platbu stravného pouze za skutečný počet dní, které jejich děti
strávily v jeslích.
Podpis rodiče/ů …………………………………………...

Dítě v jeslích se stravuje (snídaně, svačina, oběd, svačina, pitný režim), užívá prádlo (ložní
povlečení, ručníky, bryndáky apod.), hračky a materiál či zařízení pro výchovnou činnost.
Oproti minulému období došlo ke zvýšení nákladů na 1 ošetřovací den/dítěte, tudíž navrhujeme
zvýšení viz. tabulka výše.
Do kalkulace nákladů nejsou promítnuty finanční částky, které byly použity na investice a
stavební úpravy (herní prvky, oprava elektroinstalace)

V Chomutově dne 1.4.2020

PhDr. Mgr. Eva Anna Popíková
ředitelka

