SUNNY CANADIAN INTERNATIONAL SCHOOL
CENÍK MATEŘSKÉ ŠKOLY (ANGLICKÝ program)
ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
ZÁPISNÉ MŠ (placeno každoročně)
2.000 Kč / školní rok – nově příchozí děti
1.000 Kč / školní rok – stávající děti MŠ Sunny Canadian


Platí se při podpisu smlouvy, v případě nenastoupení dítěte se nevrací.

ŠKOLNÉ MŠ
7:30 – 12:00
7:30 – 15:00
7:30 – 17:30





3 dny v týdnu …13.700 Kč
3 dny v týdnu …15.900 Kč
3 dny v týdnu …18.000 Kč

5 dní v týdnu …13.800 Kč
5 dní v týdnu …16.900 Kč
5 dní v týdnu … 19.000 Kč

Ceny jsou uvedeny za měsíc, školné se platí pololetně (5 měsíců), splatnost
školného je do 31.5. (1. pololetí) a do 15.1. (2. pololetí); sleva na druhého a další
sourozence v SCIS MŠ, ZŠ či na Gymnáziu činí 10 %, sleva se počítá z nižší částky
školného;
Pro poslední ročníky (děti, kterým je v září 5 a více let) není povolena docházka na
dobu kratší než 5 dní v týdnu do 15:00 hodin či do 17:30 hodin;
Docházka 5 dní v týdnu do 17:30 hodin zahrnuje neomezené množství kroužků
z nabídky A.

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
1.000 Kč – zápis s odkladem školní docházky


V případě přijetí žáka příští školní rok k povinné školní docházce je částka odečtena
ze zápisného.

ŠKOLNÍ AUTOBUS
2.200 Kč / měsíc


Hradí pouze ti, kteří využívají autobus na svoz a/nebo odvoz.

PRAVIDLA NÁHRAD V MŠ
Za nepřítomnost dítěte z důvodů nemoci či dovolené lze vybrat náhrady. Tyto se
vybírají výhradně v měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém na náhrady vznikl
nárok, a to nejpozději do konce daného měsíce. Za měsíc červen nelze náhrady
vybírat. Provozovatel vynaloží maximální úsilí k tomu, aby bylo možné náhrady
vybrat. Pokud mu to však provozní důvody nedovolí, není povinen náhradu zajistit.
Na hodiny, kdy si rodič vyzvedne dítě dříve, či jej předá do školky později, se náhrady
nevztahují.


Klienti, jejichž děti mají celotýdenní docházku do 15:00 hodin, respektive do 17:30
hodin, nemají možnost výběru náhrad.

CENY ŠKOLNÉHO A POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
Ceny jsou uvedeny v cenové úrovni roku 2018/2019 s tím, že mohou být upraveny v
souladu se smlouvou o docházce.

PŘESČASOVÉ HODINY MŠ
Rodiče mají po skončení zvolené docházky do MŠ 15 minut na vyzvednutí dítěte (toto
neplatí pro MŠ docházku do 17:30 hodin). V 17:30 hodin se uzavírá budova MŠ. Po
tomto limitu jsou účtovány přesčasové hodiny, a to tak, že se počítá každá započatá
hodina pobytu dítěte ve školce.
Cena jedné započaté přesčasové hodiny je 300,- Kč. Přesčasové hodiny jsou
vyúčtovány na konci každého pololetí.

KROUŽKY
Ceny kroužků jsou stanoveny individuálně na začátku pololetí a jejich ceník je
oznámen rodičům
e-mailovou zprávou či prostřednictvím školního webu.

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ (OBĚDY, SVAČINY)
Strávníci jsou zařazováni do skupin podle věku, kterého dosáhnou během školního
roku podle vyhlášky 107/2005 Sb.
Skupina
I.
II.

Do 6 let
7 – 10 let

oběd
42 Kč
53 Kč

1. a 2. svačina (1 ks)

3. svačina

26 Kč
33 Kč

23 Kč
25 Kč

Stravné se platí zálohově na účet č. 99829379/0800 na začátku každého pololetí, po
jeho skončení je částka vyúčtována
9.900 Kč záloha/pololetí MŠ
2.000 Kč záloha/pololetí 3. svačina

Nesrovnalosti ve výdeji stravy v průběhu aktuálního měsíce lze nahlásit na
kuchyn@sunnycanadian.cz do 10. dne následujícího měsíce.

V Jesenici, 19. 2. 2020
Ing. Alice Štunda
jednatelka

SUNNY CANADIAN INTERNATIONAL SCHOOL
PRICE LIST FOR KINDERGARTEN (English program),
ACADEMIC YEAR 2020/2021
ENROLLMENT FEE FOR KINDERGARTEN (paid annually)
CZK 2 000 / school year – new children
CZK 1 000 / school year – returning children of Sunny Canadian Kindergarten


Non-refundable payment upon contract signing.

TUITION FOR KINDERGARTEN
7:30 – 12:00

3 days per week … CZK 13.700

5 days per week … CZK 13.800

7:30 – 15:00

3 days per week … CZK 15.900

5 days per week … CZK 16.900

7:30 – 17:30

3 days per week … CZK 18.000

5 days per week … CZK 19.000






Prices are for one month, payable semi-annually (5 months); due dates 31. 5. (1st Semester), 15. 1.
(2nd Semester).
For second, third or more children/pupils in SCIS KG, ES or HS – 10% discount from lower tuition;
Children attending the final year of Kindergarten (children who will be at least 5 years old in
September) are required to attend 5 days per week until either 3:00 p.m. or 5:30 p.m.;
Full 5-days/week attendance until 5:30 p.m. includes an unlimited number of extra courses
from offer A.

SCHOOL ATTENDANCE POSTPONEMENT
CZK 1.000 – enrollment fee if school attendance is postponed


If a pupil is accepted the following school year to SCIS, the enrollment fee will be reduced by this
amount.

SCHOOL BUS
CZK 2.200 per month


Only for those who use the school bus in the morning and/or in the afternoon.

KINDERGARTEN RULES OF COMPENSATION
If your child is absent due to sickness or holiday, you can request compensation for the time missed.
This compensation is applicable exclusively during the month following the absence. No
compensation is available for the month of June. SCIS will make its best efforts to compensate,
however, in case operational reasons would prohibit SCIS to do so, SCIS is not obliged to ensure the
compensation. Compensation does not apply to early pickup or late arrival.


Those clients whose children join a full week attendance until 3:00 or 5:30 p.m. are not eligible for
such compensation.

PRICE OF SCHOOL FEES AND SERVICES PROVIDED
Prices are listed based on the price level of 2018/19 and can be adjusted according to the contract of
attendance.

AFTER HOURS IN KG
Children/pupils must be picked up within 15 minutes of the end of KG (this does not apply to KG
attendance until 5:30 p.m.). The KG building closes at 5:30 p.m. After this, extra hours are charged at
CZK 300 an hour. Extra hours are charged at the end of each semester.

EXTRA COURSES
The prices of extra courses are fixed for each course individually at the beginning of each semester,
and their price list is available to parents via e-mail or school website.

SCHOOL BOARDING (LUNCHES AND SNACKS)
Pupils are grouped according to the age they reach during the school year according to Decree
107/2005 Code.

I.
II.

Group

Lunch

1st and 2nd Snacks

under 6 years
7 – 10 years

CZK 42
CZK 53

CZK 26
CZK 33

3rd Snack
27 Kč – 1. a 2. S
CZK 23
CZK 25

Paid in advance at the beginning of each semester, at the end the remainder is reimbursed.
CZK 9.900
CZK 2.000

deposit/semester KG
deposit/semester 3rd snack

Discrepancies in billed food during the current month can be reported to
kuchyn@sunnycanadian.cz by the 10th day of the following month.

In Jesenice, 19th February 2020
Alice Štunda
executive Head

