Mateřská škola, Praha 8, Kotlaska 3
INFORMACE O PLACENÍ ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO
Jak na platby školného a stravného:
•

Školné i stravné se hradí výhradně bezhotovostně, a to školné na účet MŠ, stravné
na účet ŠJ (školné se netýká tzv. „předškoláků“ a dětí s odkladem školní docházky).

Číslo účtu pro platby školného:
51-2913340287/0100
Číslo účtu pro platby stravného:
51-2913350207/0100
•

Platí se vždy k 15. dni daného měsíce, to znamená, že příslušná částka má být připsána
na účet MŠ i ŠJ nejpozději k 15. dni daného měsíce.

•

Přeplatky za stravné se vracejí 2x ročně, a to v únoru (vyúčtováno do konce
ledna) a v červenci (vyúčtováno do konce června) převodem na účet, který rodiče
uvedou na přihlášce ke stravování. Všechny přeplatky se vždy vrací hromadně
automaticky, na účtu zůstává jen záloha na další měsíc, to je na únor a září.

•

Variabilní symbol pro platby generuje MŠ - variabilní symboly pro nově přijaté děti
budou rodičům předány až během září na základě odevzdaných přihlášek ke
stravování. Variabilní symboly se nemění po celou dobu docházky do MŠ.

•

Školné se platí i za dobu nepřítomnosti nebo nemoci dítěte, pokud není předem
písemně definitivně ukončena docházka dítěte do MŠ.
Měsíční finanční přehled o stravování a aktuálním stavu záloh Vašeho dítěte se
můžete informovat na e-mailu jidelna@mskotlaska.cz

•
•

V případě nedostatečné výše zálohy na účtu strávníka na konci měsíce pro příští
měsíc bude rodič formou upomínky upozorněn na výše uvedený stav a vyzván k
uhrazení.

Školné a stravné v době nepřítomnosti dítěte v MŠ:
•

Školné se v případě omluvení docházky (nemoci/, dlouhodobé nepřítomnosti aj.)
nekrátí a hradí se v plné výši.

•

Stravné je účtováno každý den provozu MŠ, pokud nebude Vaše dítě u pí. učitelek
ve třídě předem odhlášeno, a to nejpozději do 8.00 hod téhož dne.

•

Nebude-li na daný den včas Vaše dítě odhlášeno, bude Vám započítáno stravné v
plné výši i v nepřítomnosti dítěte. Pokud bude nepřítomnost několikadenní (nemoc
dítěte), prosím nahlaste paní učitelce včas předpokládaný den obnovení
docházky.

Tipy a doporučení na základě zkušeností z předchozích let:
• Na platby si nastavte trvalý příkaz
• Při zasílání plateb napište do zprávy pro příjemce variabilní symbol!
• Zálohu odesílejte včas, a to tak, aby byla platba připsána na účet MŠ i ŠJ nejpozději
15. dne daného měsíce.
• V průběhu letních prázdnin (červenec, srpen) se školné snižuje v závislosti na době,
kdy je MŠ uzavřena (výši částky určuje MŠ a tyto informace v dostatečném
předstihu předává rodičům – LYFLE, nástěnky, webové stránky školy). V průběhu
letních prázdnin, kdy je školka otevřena, hradíte školné a stravné pouze za děti,
pokud jsou přihlášeny k prázdninové docházce (pokyn s instrukcemi k přihlašování
na letní měsíce je rodičům sdělen v dostatečném předstihu před prázdninami –
LYFLE, web, nástěnka).
•

V souvislosti s ukončením docházky Vašeho dítěte do MŠ (odhlášení, stěhování,
nástup do ZŠ apod.) nezapomeňte zrušit platby.

PLATBY OD 1. 9.2021
Věk dítěte

2–3r.
3–4r.
4–5r.
5–6r.
6–7r.

Datum narození

1.9.18-31.8.19

1.9.17-31.8.18
1.9.16-31.8.17
1.9.15-31.8.16
1.9.14-31.8.15

Přesnídávka

Oběd

Svačina

Nápoje

8,- Kč

20,- Kč

8,- Kč

4,- Kč

8,- Kč

20,- Kč

8,- Kč

4,- Kč

8,- Kč

20,- Kč

8,- Kč

4,- Kč

8,- Kč

20,- Kč

8,- Kč

4,- Kč

9,- Kč

23,- Kč

9,- Kč

4,- Kč

Měsíční záloha na stravné

Školné

840,- Kč

757,- Kč

840,- Kč

757,- Kč

840,- Kč

757,- Kč

840,- Kč

***********

945,- Kč

***********

Pozn.: Při změnách DPH a výrazných změnách cen potravin se může změnit výše cen za stravné i během roku.

V případě dalších dotazů a nejasností neváhejte kontaktovat vedoucí ŠJ:
Jitka Hrabánková
E-mail: jidelna@mskotlaska.cz
Mobil: 774 484 103

