
 

                              PLATBY VE ŠKOLNÍM ROCE 2022 – 2023 

                                    ( od  1. 9. 2022    do   31. 8. 2023 )         
 

1. STRAVNÉ 

           
         V mateřské škole se dítěti podává přesnídávka, oběd a odpolední svačina. 

           
 děti do 6 let       výše stravného na 1 den   ..............     Kč 52,--   (měsíčně Kč 1 040,--) 

 

 děti nad 6 let     výše stravného na 1 den   ..............     Kč 55,--   (měsíčně Kč 1 100,--)  

    (tzn. děti, které v tomto školním roce dosáhnou 7 let – tzn. děti narozené před 31.8.2016)           

 

     Odhlašování dítěte: 

     V případě předem známé nepřítomnosti je třeba tuto skutečnost nahlásit paní.učitelce  

     na příslušné třídě. 

      

     Pokud dítě nelze předem odhlásit, je možno ho odhlásit ještě ten den do 8.00 hodin, 

             -   telefonicky na čísle 272 916 869      nebo 

             -   přes aplikaci LYFLE 

      

     Pokud dítě nelze z důvodu nemoci včas odhlásit, mohou si rodiče stravu 

  p r v n í    d e n   nemoci odebrat do vlastních nádob ve školní kuchyni  v 11.30 hodin. 

   

     

 2.  ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ŠKOLNÉ 

 

          V letošním roce byla výše úplaty stanovena na Kč 1 020,-- za měsíc. 
 

V posledním ročníku MŠ již děti školné NEPLATÍ. 

 

Rovněž děti s odkladem školní docházky školné NEPLATÍ. 

 

STRAVNÉ A ŠKOLNÉ se hradí:  

    - bezhotovostně – bankovním převodem na účet MŠ vedený  u České spořitelny – 

                           číslo 76 76 33 89 / 0800 
Platbu stravného a školného zašlete nejpozději do 15. dne v měsíci. 

 

Při  platbě uveďte prosím do poznámky JMÉNO DÍTĚTE a TŘÍDU, usnadníte tím identifikaci 

platby. Pokud to není možné, variabilní symbol k identifikaci platby si vyžádejte 

u hospodářky ŠJ. 

 

Přeplatky na stravném se vrací na účet plátce po skončení zúčtovacího období, tj. po 31.12. 

a po ukončení školního roku.  

Vrácení přeplatku na stravném v jiném termínu lze domluvit individuálně s hospodářkou. 

V případě, že dítě pokračuje v docházce po skončení zúčtovacího období a jeho přeplatek  je pod 

hranicí Kč 500,--  se tento přeplatek nevrací a zůstává na kontě strávníka do dalšího období. 

     

 V období letních prázdnin platí stravné a školné JEN děti přihlášené k této docházce.  
 



 

 

Platba stravného a školného bankovním převodem na účet 76 76 33 89 / 0800 

                                                     se provádí jednou částkou       ve výši   Kč 2 060,--   
                                                                                 v tom stravné                     Kč    1 040,-- 

                                                                                           úplata (školné)         Kč    1 020,-- 

  

Děti v posledním ročníku – tzv. předškoláci platí pouze stravné  ve výši   Kč   1 040,-- 
 

Děti s odkladem školní docházky platí zvýšenou sazbu stravného    

                                                                                                         ve výši  Kč   1 100,--  
                                                              

 

                                                  

Pro případné konzultace s rodiči je hospodářka přítomna v kanceláři u školní jídelny  

                          vždy ve středu                       od 7.30 do 14.00 hodin  

            
Dne 1.9.2022                                                Ilona Knápková-hospodářka    mobil 721 885 995 

                                                                                   


