
CENÍK ČŠBH FRANKFURT NAD MOHANEM
Platnost: pro přihlášky na školní rok 2016/2017

Skupina Délka výuky
Náklady na

1 termín
Cena za pololetí

(16 termínů)
Cena za rok
(32 termínů)

Broučci I. 60 min. 8 € 128 € 256 €
Broučci II. 90  min. 10 € 160 € 320 €
Broučci III. 120  min. 12 € 192 € 384 €
ZŠ 255  min. 24,40 € 390 € 780 €
Čeština jako cizí jazyk - výuka pro děti 210  min. 22 € 350 € 700 €
Světáci - výuka pro dospělé 90  min. 16,25 € 260 € xxxxx

Roční poplatek za pracovní listy a materiál na 
výtvarnou činnost- splatný na začátku školního 
roku

Platí pouze děti ze
skupin Broučci 5 €

Roční poplatek za kopie a pracovní listy  - 
splatný na začátku školního roku

Platí pouze žáci ZŠ +
Čeština jako cizí

jazyk 10 €

Roční poplatek centrální organizaci ČŠBH - 
splatný na začátku školního roku

Platí děti ze skupin
Broučci a žáci ZŠ 5 €

Jednorázové poplatky:
Co Cena Vysvětlivky

Vystavení duplikátu 15 €
- za každý požadovaný duplikát (vysvědčení, potvrzení atd.) 
- originály dokumentů jsou zdarma

Zkušební hodina pro zájemce 20 €

- možnost jednorázové návštěvy v průběhu prvních 14ti dnů 
po zahájení pololetí                                                                 
- nahlášení týden předem u vedení školy nutné!

Administrativní poplatek
Neplatí pro kurzy Světáci! 20 €

platí pro nové žáky a pro žáky, kteří přerušily návštěvu školy 
a chtějí znovu nastoupit

Cena za knihy pro školáky/dospělé do  40 €

- cena je závislá na aktuálně používaných knihách v 
jednotlivých třídách                                                                  
- více informací u vedení školy 

Knihovna
- zapůjčení knih pro žáky ČŠBH Frankfurt zdarma                 
- ostatní poplatky viz Ceník školní knihovny

Poplatek za pozdní příchod 15 € viz školní řád
Dále nabízíme:

Čeština jako cizí jazyk - individuální 
výuka pro dospělé 350 €

10
termínů à
60 min.

kurz funguje jako předplatné - po uhrazení částky za
kurz máte možnost vyčerpat zaplacené termíny

během následujících 12ti měsíců        

Datum splatnosti: 15.07. (pro podzimní pololetí nebo roční poplatek) nebo 15.12. (pro jarní pololetí)
Bankovní spojení: Vita Bohemica e.V., Sparkasse Langen-Seligenstadt, IBAN: DE04506521240037113511, BIC: HELADEF1SLS
Účel platby: JMENO DITETE NAZEV SKUPINY


