
Stravné a školné pro školní rok 2018/2019
s platností od 1. 9. 2018

V souladu s ustanovením § 123, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon, vyhl. 107/2005 Sb. o školním
stravování a § 6 vyhlášky č. 214/2012 Sb. o předškolním vzdělávání, vše ve znění pozdějších předpisů, stanovuje
ředitel výši úplaty za předškolní vzdělávání (školného) a úplatu za školní stravování (stravného) pro školní rok
2018/2019 s platností od 1.9.2018  takto:

Úplata za předškolní vzdělávání - ŠKOLNÉ

Výše školného pro školní rok 2018/2019 s platností od 1. 9. 2018 byla stanovena na

580,-Kč měsíčně.

Osoby osvobozené od úplaty jsou vymezeny ve shora uvedené legislativě.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úplata za školní stravování - STRAVNÉ

Stravné pro školní rok 2018/2019 s platností od 1. 9. 2018 činí 

800,- Kč měsíčně 

Dítě je v případě nepřítomnosti nutné odhlásit den předem, nejpozději do 13hodin. 
Neodhlášené jídlo lze po předchozí domluvě vyzvednout v budově MŠ do vlastních nádob. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obě platby tj. školné a stravné se hradí společně.

Celková měsíční částka činí 1380,-Kč

Číslo účtu: 30838461/0100

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a přijmení dítěte.

Měsíční částka 1380,-Kč se hradí  bezhotovostní platbou.

Splatnost je vždy do     15. dne stávajícího  měsíce.  

Bližší informace o platbě školného a stravného u vedoucí učitelky.



Prázdninový provoz

Červenec – otevřeno celý měsíc

Srpen – otevřeno 1. 8. – 4. 8. 2017

Přerušení provozu  7. 8. – 1. 9. 2017

Těšíme se na Vás 

4. 9. 2017





Stravné a školné pro školní rok 2016/2017
s platností od 1. 9. 2016

V souladu s ustanovením § 123, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon, vyhl. 107/2005 Sb. o školním
stravování a § 6 vyhlášky č. 214/2012 Sb. o předškolním vzdělávání, vše ve znění pozdějších předpisů, stanovuje
ředitel výši úplaty za předškolní vzdělávání (školného) a úplatu za školní stravování (stravného) pro školní rok
2016/2017 s platností od 1.9.2016  takto:

Úplata za předškolní vzdělávání - ŠKOLNÉ

Výše školného pro školní rok 2016/2017 s platností od 1. 9. 2016 byla stanovena na

595,-Kč měsíčně.

Osoby osvobozené od úplaty jsou vymezeny ve shora uvedené legislativě.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úplata za školní stravování - STRAVNÉ

Stravné pro školní rok 2016/2017 s platností od 1. 9. 2016 činí 

720,- Kč měsíčně 

Dítě je v případě nepřítomnosti nutné odhlásit den předem, nejpozději do 13hodin. 
Neodhlášené jídlo lze po předchozí domluvě vyzvednout v budově MŠ do vlastních nádob. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obě platby tj. školné a stravné se hradí společně. 

Celková měsíční částka činí 1315,-Kč

Číslo účtu: 30838461/0100

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a přijmení dítěte

Měsíční  částka  1315,-Kč  se  hradí  bezhotovostní  platbou  zálohově  na  měsíc  dopředu. 
Splatnost je vždy do     15. dne předešlého měsíce.   


