
 

Информације о захтеву за попуст код бриге о деци у току дана 
која се организује у школи за школску годину 2020./21. 

Утврђивање обрачунске основице у сврхе попуста код бриге о деци у току дана која се 

организује у школи врши се од стране сервисних служби Града Беча - Дечји вртићи. Ради мера 

сузбијања ширења корона вируса молимо Вас да попуњени захтев заједно са исправама у 

вези са Вашим приходом доставите најкасније до 31.7.2020. 

 путем имејла,  

 путем факса, или  

 поштанским путем, 

некој од сервисних служби, сходно Вашем избору. 

Само  тако може да се гарантује да ћете добити попуст од септембра 2020. од стране Града 

Беча – одељења Бечке школе. 

Сервисне службе Града Беча – Дечји вртићи – можете да пронађете овде: 

Адреса 

Сервисна служба 

Имејл адреса 

Број факса 
Доступност 

1030 Wien, 

Schlachthausgasse 41a 

sst03@ma10.wien.gv.at 

01 4000 99 03877 

Да би се спречило ширење корона 

вируса (ковида-19)  тренутно је 

директни рад са странкама само могућ 

уз заказивање термина код неког од 

сарадника за пријем странака. 

 

Актуелне информације може да нађете 

на хомпејџу Града Беча – Дечји 

вртићи, или да добијете путем 

телефона за информације: 

01 277 55 55 

www.wien.gv.at/bildung/kindergarten 

1120 Wien, 

Niederhofstraße 21 

sst12@ma10.wien.gv.at 

01 4000 99 13870 

1160 Wien, 

Wilhelminenstraße 93 

sst16@ma10.wien.gv.at 

01 4000 99 16870 

1210 Wien, 

Am Spitz 

sst21@am10.wien.gv.at  

01 4000 99 21988 

1220 Wien, 

Bernoullistraße 7 

sst22@ma10.wien.gv.at 

01 4000 99 22870 

 

Потврда о израчунатој обрачунској основици треба да се преда у школи у оквиру термина који 

ће одредити школа.  

Молимо Вас да узмете у обзир да Ваш попуст има  датум истека и да морате да га 

благовремено обновите! Попусти важе тек након подношења у школи и не могу да се 

ретроактивно узимају у обзир. 

 

ПАЖЊА! 

Од средине јула 2020. ће се утврђивање обрачунске основице за све ученике вршити од 

стране нове обрачунске службе – Попуст за бригу о деци која се организује у школама 

преко дана, са следећом адресом: Wilhelminenstraße 96, 1160 Wien! 

Имејл: bst@ma10.wien.gv.at 

Доступност јавним градским превозом: 

Аутобуска линија  46A и трамвајске линије  

2 и 10, трамвајска станица 

„Sandleitengasse“ 
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