Školní rok 2015/2016
2011/2012

Registrační formulář k zápisu do Montessori miniškolky 4medvědi
Jméno dítěte:

Datum narození:

Bydliště:
Jméno zákonného zástupce (rodič):
Tel. kontakt:

E-Mail:

Nabídka programů: (zaškrtněte Vaši volbu), celý den: 8.30–15.00, půl den: 8.30–12.30
Počet dnů/týdně:

Montessori miniškolka/měsíčně:

5 dní – půl dne

8 500 Kč

5 dní – půl den + 1 odpoledne

9 300 Kč

5 dní – půl den + 2 odpoledne

10 000 Kč

5 dní – půl den + 3 odpoledne

10 500 Kč

5 dní – celý den

11 000 Kč

4 dny – půl dne

8 000 Kč

4 dny – půl den + 1 odpoledne

8 500 Kč

4 dny – půl den + 2 odpoledne

9 300Kč

4 dny – celý den

10 500 Kč

3 dny – půl dne

7 700 Kč

3 dny – půl den + 1 odpoledne

8 000 Kč

3 dny – celý den

9 300 Kč

2 dny – půl dne

5 900 Kč

2 dny – celý den

7 800 Kč

Preferuji tyto dny/odp. v týdnu:

pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek

Dítě navštěvovalo Montessori miniškolku 4medvědi ve školním roce 2014/2015.
Dítě nenavštěvovalo Montessori miniškolku 4medvědi – uhradím administrativní poplatek 2 000 Kč spolu s úhradou registračního
poplatku do vybraného programu.
Registrační poplatek:
Po potvrzení přijetí dítěte do vybraného programu uhradím nejpozději k 15. květnu 2015 registrační poplatek ve výši prvního
měsíčního školného, budu mít rezervován tento program od září 2015. Registrační poplatek bude odečten z 1. školného.
Prosím o zařazení dítěte do pořadníku a o zasílání aktuálních informací o naplnění miniškolky. V případě, že nebudu mít dále
zájem o docházku do miniškolky, oznámím tuto skutečnost na adrese petra@4medvedi.cz.

Pořadník tvoříme na základě těchto kritérií:
Rozsah docházky v rámci týdne
Sourozenci stávajících dětí

Zkušenosti s Montessori pedagogikou

Školné je potřeba vždy uhradit nejpozději k 15. dni předcházejícího měsíce, preferujeme platbu bankovním převodem. Například: na
měsíc říjen 2015 musí být platba školného uhrazena do 15. září 2015.
Místo dítěte, které neuhradí k 15. dni předcházejícího měsíce školné, je považováno od 1. dne příslušného měsíce za uvolněné a je nabídnuto
prvnímu v našem pořadníku.
Ceny obědů a svačin se řídí aktuálním platným ceníkem společnosti Kuchyně Ekolandia (k 1. 2. 2015 oběd 48 Kč, svačina 15 Kč).
Možnosti náhrad: Při docházce 2–4 dny týdně, vzniká možnost čerpat náhradu za zameškanou docházku, a to z jakéhokoli důvodu,
v rozsahu jeden den měsíčně (celkově tedy až 10 dní v průběhu celého školního roku). Náhradu je možné čerpat po předchozí domluvě
nejpozději 1 týden předem, a to osobně s hlavní učitelkou. Maximálně je možné čerpat 2 dny náhrad během jednoho kalendářního měsíce,
vždy však s ohledem na volnou kapacitu miniškolky.
Při docházce 5 dní týdně a při vzniklé absenci z jakéhokoli důvodu více než 14 dnů vcelku za kalendářní měsíc, je možné požádat o slevu ve
výši 500 Kč na adrese petra@4medvedi.cz. Částka bude vrácena na váš účet.

Datum:
Podpis zákonného zástupce dítěte:
Potvrzuji zařazení Vašeho dítěte do tohoto programu Montessori centra 4medvědi:
Datum:
Podpis ředitelky Montessori centra 4m:
Bankovní spojení: ČSOB 243530057/0300		
Podpis zákonného zástupce dítěte:

variabilní symbol:

