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Informace o platbách za školní rok 2016/2017 

 

 

1. Úplata za předškolní vzdělávání („školné“): 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2016/2017 je stanovena na 

520,- Kč/měsíc. 

Děti v posledním roce předškolního vzdělávání, předškoláci školné neplatí po 

dobu 12 měsíců, tzn. děti, které mají odklad školní docházky od 01. 09. školné 

opět platí. 

 

2. Platba za školní stravování 

 

Školní rok 2016/2017 

Věkové kategorie a ceny stravování: 

děti 3 – 6 let děti 7 let 

dopolední svačina   9,-Kč   11,-Kč 

oběd     22,-Kč  25,-Kč 

odpolední svačina   6,-Kč   8,-Kč 

pitný režim    3,-Kč   3,-Kč 

celkem     40,-Kč  47,-Kč 

 

Podle toho, jakého věku dítě ve školním roce dovrší, v  té kategorii je od září 

vedeno a platí výše uvedenou cenu za stravu (školní rok se počítá od 01. 09. do 

31. 08. včetně). 

Obědy jsou dotované, uvedené ceny se týkají pouze nákladů na potraviny, nejsou 

v nich zohledněny osobní a věcné náklady, které tvoří nedílnou součást plné ceny 

oběda. 

Nárok na stravu má dítě pouze 1. den neplánované nepřítomnosti ve škole. Proto 

jsou rodiče povinni dítě řádně odhlásit – přihlásit ze stravování viz Školní řád. 
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3. Druhy plateb – úhrady se provádí pouze bezhotovostně 

 

 poštovní složenkou  

 jednorázovým bankovním příkazem k úhradě 

 trvalým příkazem k úhradě – zadáte na své bance 

Úhradu plateb je třeba provést nejpozději do 15. v měsíci.  

Předpis plateb k úhradě trvalým příkazem je stále stejný, případné přeplatky 

jsou vyúčtovány 2x ročně (v lednu a v červenci). 

Číslo účtu MŠ:  105651088/0300 

Variabilní symbol:  rodné číslo dítěte 

Předpis plateb: 

 děti 3 – 6 let    840,- Kč 

 děti 7 let     987,- Kč 

 úplata za předškolní vzdělávání 430,- Kč 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

OPRAVA V TEXTU 

Personál 

Pedagogičtí pracovníci 

Mgr. Sedláčková Helena 

Vymazat: 

Procházková Marie – logoped 

Turková Hájková Pavla – asistent pedagoga 
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NOVĚ DO SEKCE: 

ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 

První věta tučně vytištěná 

Mateřská škola Rozárka má provoz v pracovní dny od 6.30h do 16.30h. 

 

 


