
Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské 
škole 

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

stanovuji
výši úplaty za předškolní vzdělávání takto: 

a) Celodenní – úplná docházka i (nevyužitá): 300,- Kč
b) Polodenní – neúplná docházka (každodenní docházka jen na 4 hodiny z důvodu pobírání 
     rodičovského příspěvku): 200,- Kč
c) Úplata při přerušení provozu (měsíce červenec a srpen) delším než 5 vyučujících dní   
     v měsíci 
     bude stanovena k 1. 5. daného roku
d) Předškolákům a dětem s odkladem PŠD se poskytuje vzdělávání bezúplatně
e) Plátce hradí úplatu bezhotovostně na účet školy do 25. dne v měsíci

Tato směrnice nabývá platnosti dne 1. 9. 2021



Informace o platbách stravného v MŠ Světlá Hora:

Číslo účtu školy: 27-1851260227/0100 Peněžní ústav: KB Bruntál

Konstantní symbol: 308 Variabilní symbol: …………………

SPLATNOST VŽDY K 25. DNI V MĚSÍCI

Poprvé splatno:  25. den předchozího měsíce (např. na měsíc září je platba splatná 25.8. ) Poslední platba : 
25. května (platba na červen). V červnu a červenci se stravné neplatí. 

Poukazovaná částka: Vypočítán „paušál“ – cena jednoho oběda x 20 obědů v měsíci, tedy:

DÍTĚ V MŠ 7 LET S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKA   37,- Kč       měsíční platba: …… 740,- Kč

DÍTĚ V MŠ DO 6 LET 1 DEN (CELODDENÍ)                      35,- Kč      měsíční platba: …… 700,- Kč

DÍTĚ V MŠ DO 6 LET BEZ ODPOL. SVAČINY                   27,- Kč      měsíční platba: …… 540,- Kč

DÍTĚ 7 LET DOPOLEDNÍ (BEZ ODPOL. SVAČINY)           29,- Kč      měsíční platba ……. 580,- Kč

Sami si tedy můžete spočítat, kolik zaplatíte měsíčně celkem. K této částce přidejte i platbu školného, tj. 300,- 
Kč (netýká se předškoláků).

Z vašeho účtu tedy budeme očekávat …………….. Kč/měsíc

POZOR: Nezapomeňte, že je nutné včas odhlásit oběd v případě nepřítomnosti strávníka, a to nejpozději den 
předem do 12 hodin (tel. 728528097, školkový messenger, nebo p. učitelky). Přeplatky za platby vám 
vyúčtujeme a vrátíme na váš účet po skončení pololetí – tedy po 31.12. a po 30.6.

Do poznámky u příkazů na platbu uvádějte: MŠ J, jméno dítěte, školné - částka, stravné – částka

(příklad: MŠ J, Jan Novák, školné 300 KČ, stravné 700 KČ) 

Pokud oběd nestihnete odhlásit den předem, můžete si další den oběd vyzvednout. Platí pouze pro 1. den 
nemoci. Není možné stravu odebírat každý den při delší nepřítomnosti. 

Kontakt na p. Bohdanu Vikartovskou (vedoucí školní jídelny) - 604 275 474


