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Školní rok 2021/2022 

Informace o platbách 

Platné od 01. 04. 2022 
 

Mateřská škola Rozárka, Brno, Herčíkova 12, příspěvková organizace 

 

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

Výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2021/2022 je stanovena na 

480,- Kč/měsíc. 

Bezúplatné vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy  
Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí 
se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, 
kdy dítě dosáhne pátého roku věku. 
 

2. Platba za školní stravování 

 

Školní rok 2021/2022 

Věkové kategorie a ceny stravování: 

děti 3–6 let  děti 7 let 

dopolední svačina   11,- Kč  12,- Kč 

oběd     22,- Kč  25,- Kč 

odpolední svačina   8,- Kč   8,- Kč 

pitný režim    4,- Kč   4,- Kč 

celkem     45,- Kč  49,- 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. 
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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. 

 

 

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:  bude dítěti přiděleno vedoucí ŠK při nástupu do MŠ 

Předpis plateb: 

• děti 3–6 let     945,- Kč 

• děti 7 let     1.029,- Kč 

• úplata za předškolní vzdělávání 480,- Kč 
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