Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor
Dražice 57 , PSČ 391 31, IČO 750 00 580
telefon: 391 001 636, e-mail: jidelna@zsdrazice.cz

Vážení rodiče,
s vyúčtováním stravného za měsíc červen 2020 proběhne zároveň doúčtování veškerých
poplatků za měsíce březen - červen 2020.
Jedná se zejména o školkovné, platbu za družinu, za dopravu na plavání u 1. a 2. třídy,
platbu za kroužek angličtiny na 2. pololetí u 1. a 2. třídy, která z důvodu uzavření školy
nebyla od rodičů vyinkasována a také proběhne vrácení zálohy na stravné u žáků, kteří naši
školu na konci tohoto školního roku opouští. Nedoplatek bude zahrnut do inkasa stravného
za měsíc červen, přeplatek Vám bude vrácen na účet, ze kterého probíhá inkaso stravného.
V případě, že stravné hradíte v hotovosti, nahlaste nám neprodleně číslo účtu na e-mail
jidelna@zsdrazice.cz.
Výše školkovného a platby za družinu byla ředitelem školy stanovena následovně:





za měsíc březen ve výši 1/3 z celkové platby, tzn. školkovné za tento měsíc činí
100 Kč, platba za družinu 50 Kč,
duben bez poplatků,
za měsíc květen školkovné ve výši 1/4 z celkové platby, tzn. 75 Kč pouze pro
děti, které navštěvují MŠ, družina se neplatí,
za měsíc červen školkovné v plné výši, tzn. 300 Kč, opět pouze pro děti, které
chodí do MŠ, družina se neplatí.

Žákům 1. třídy, kteří se zúčastnili plaveckého výcviku, bude strženo 90 Kč za dopravu
do plaveckého bazénu.
Žáci 1. a 2. třídy dosud nemají uhrazen poplatek za kroužek anglického jazyka na 2.
pololetí. Z důvodu neuskutečněné výuky byl poplatek snížen na 100 Kč.
Všem žákům 5. třídy bude vrácena záloha na stravné ve výši 500 Kč. Tato záloha bude
vrácena i žákům, kteří přechází na jinou školu.

Rozpis účtovaných plateb bude k nahlédnutí u vedoucí školní jídelny.

V Dražicích dne 12.6.2020

Ing. Marcela Urbanová
vedoucí školní jídelny
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