
 

Хүндэт эцэг, эхчүүдээ, 
: 

Ческа Липа хотын Шлукнова гудамжын 2904 тоот дунд сургуулийн мэдээлэл: 

Шинэ хичээлийн жил эхлэх бүр үдийн хоол захиалагч нар дахин бүртгүүлэнэ. 

Үдийн хоолны төлбөрийг дансаар шилжүүлдэг бол сар бүрийн 25- ны өдрийн дотор 

225754831/0600 дансанд шилжүүлсэн байх ёстой, таних тэмдэг нь доор дурьдсан байгаа. 

 - урьдчилгаа төлбөр: 
 - 7-10 насны хүүхдүүд сард 660 крон 
-  11-14 насны хүүхдүүд сард 770 крон 
 - 15  дээш насны хүүхдүүд мөн энэ  сургуулийн ажилчид сард 950 крон 
Нийгэмийн программд хамаарагддаг хүн сард 1560 кроны урьдчилгаа 
 - Нийгэмийн программд хамаардаггүй хүн сард 1580 кроны урьдчилгаа 
 

Клич сургуулийн (11-14 настай)  нэг хоолны үнэ 55,- крон - өөрийн сургуульдаа 

төлнө 

 

Клич сургуулийн (15 дээш настай)  нэг хоолны үнэ 50- крон - өөрийн 

сургуульдаа төлнө 

 

Клич сургуулийн ажилчид  нэг хоолны үнэ 66,- крон - өөрийн сургуульдаа төлнө 

 

Үдийн хоолны тоог дараагийн өдөр нь тооцож дараа нь нийт төлбөрийг дансруу  хийхийг 

тооцоно /Сургуулийн цайны газар энэ төлбөрийг тооцоог илгээнэ. 

 

Хоолны төлбөрийг хүүхдийн төрсөн огноогоор нь ангилана. Хүүхэд 11 эсвэл 15 нас 

хичээлийн жил эхлэхэд 8 сарын 31 ны дотор хүрсэн байвал энэ наснаас дээш тоолно. ( 2005 

оны 107-р сургуулийн хуулийн сурагчын үдийн хоолны зарчим) 
 

Сурагч ба ажилчид нь өдөрт 1 хоол дээр дурьдсан үнээр авах эрхтэй, тэгэхдээ тэр өдөр 

сургуулийн сургалтын ажилд оролцсон байх ёстой ( эцэг, эх хүүхдийн үдийн хоолны үнийг 

төлдөг, хоолны нэмэгдэл үнэ, захиргааны зардал, хүнсний зардал, цалингийн зардалыг улс 

төлдөг), мөн үдийн хоолыг сургуулийн цайны газар иднэ. Хэрэв үдийн хоол захиалаад тэр 

өдөр өвчтөй, чөлөөтөй, амралт авсан тохиолдолд хоолны үнийг  гадны хүнээр тооцно. 

 
Энэ зарчимын талаар цахим хуудас www.strava.cz мөн гар утас дээр Андроид системээр 

Google Play руу татан ашиглаж болно. 
- Захиалах зарчим 
 Цайны газар 
Uživatel: {m.OIUzivatel} - Хэрэглэгч 
Heslo: {m.OIHeslo} - Нууц код 
Variabilní symbol:{VAR_SYMBOL} - таних тэмдэг 
Číslo účtu jídelny:225754831/0600 - цайны газрын дансны дугаар 
Po prvním přihlášení si změňte vaše heslo. - Анхны нууц кодыг та өөрийн нууц кодоор 

өөрчилнө 

 
Хүндэтгэсэн 

Цайны газрын дарга Анна Яанусова 

Ческа Липа хотын Шлукнова гудамжын 2904 тоот дунд сургууль 

Байгууллын албан дугаар/ утасвеб хуудас 

janusova.anna@zslada.cz - имайл 

http://www.strava.cz/

