
THANH TOÁN HỌC PHÍ MẦM NON  

 

Trẻ đã được nhận chăm sóc toàn thời gian tại trườnh mẫu giáo (MG). Phụ huynh sẽ lựa 

chọn số giờ thích hợp để trẻ ở lại trường MG. 

 

Học phí hàng tháng do hiệu trưởng của trường MG quy định với số tiền là  

…………300  CZK.    

 
Bữa ăn là một phần trong quy trình dạy học ở trường mẫu giáo. 
 

Câu hỏi của phụ huynh về bữa ăn sẽ được thảo luận cùng Quản lý căng tin trường. Học 

phí hằng tháng là ..300.. CZK mỗi trẻ. Trẻ tham gia chương trình giáo dục mầm non bắt 

buộc, bao gồm trẻ đã hoãn chương trình giáo dục bắt buộc không phải trả học phí. Trẻ 

đã hoãn chương trình giáo dục bắt buộc chỉ phải trả tiền ăn bổ sung.  Phụ huynh phải 

thanh toán học phí và tiền ăn trước ngày ...1. của tháng hiện tại. Phụ huynh có nghĩa 

vụ bảo đảm thanh toán lệ phí đúng hạn và tuân thủ quy định vô điều kiện. 

 

Những đối tượng sau đây được miễn học phí:  

 người đại diện theo pháp luật nhận được trợ cấp định kỳ đối với nhu cầu vật chất - 

xem bản sửa đổi Nghị định 43/2006; 

 trẻ đang được nhận nuôi 

 

Miễn học phí: 

 có thể nếu trẻ không đi học một ngày nào trong các kỳ nghỉ chính 

 

TIỀN ĂN:   …35.. CZK mỗi ngày    ..9.. bữa ăn nhẹ buổi sáng 

           19  bữa trưa 

            7 bữa ăn nhẹ buổi chiều 

 

Trẻ đã đủ bảy tuổi trong năm cuối cùng theo học tại trường MG phải trả tiền ăn theo Nghị 

định số 107/2005 quy định về bữa ăn tại trường. 

 

TIỀN ĂN:   .38... CZK mỗi ngày   

         9  bữa ăn nhẹ buổi sáng 

                                                               22  bữa trưa 

          7 bữa ăn nhẹ buổi chiều 

 

Nếu được thỏa thuận trước, bữa ăn nhẹ buổi chiều hoặc buổi sáng có thể bị hủy, ví dụ 

như khi quý vị đến trường muộn hơn hoặc rời khỏi trường sớm hơn. 


