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Platby za úplatu za předškolní vzdělávání a za stravné 

v MŠ na školní rok 2022 / 2023 
 

Upozorňuji rodiče na zřízení platebních příkazů na úplatu za vzdělávání a stravného dětí 

v MŠ. Platební příkazy musí být zadány jednotlivě na stravné a úplatu (takže u jednoho dítěte 

zadáváte dva platební příkazy). 

Rodiče, kteří mají dvě a více dětí v MŠ mohou sloučit platební příkaz na stravné v jednu 

částku s tím, že variabilním symboly dají v pořadí za sebou (př. 125342 u sourozenců), totéž 

platí i platbě za vzdělávání MŠ. 

Platba za stravné je zálohová. Vyúčtování záloh stravného bude prováděno 1x do roka 

vždy k 30. 6. na závěr školního roku a dále dle Provozního řádu ŠJMŠ. 

Za vyúčtování odpovídá vedoucí školní jídelny p. Vachutková společně s účetní MŠ. 

Úplata za vzdělávání v MŠ se vypočítává z neinvestičních nákladů na provoz MŠ  

za předcházející kalendářní rok a je nevratná. 

Děti, které dovrší v daném školním roce 2022/2023 věku 6 let a jsou v posledním ročníku 

MŠ, jsou od úplaty za vzdělávání osvobozeny stejně jako děti s OŠD (odklad školní 

docházky). 

 

Trvalé příkazy zadejte od 1. 9. 2022 do 30. 6. 2023. V době letních prázdnin bývá MŠ 

uzavřena. Trvalé příkazy musí být zadány tak, aby se platba objevila na účtu  

MŠ k 10. dni v daném měsíci. 

 

Měsíční platby v MŠ  
 

Záloha na stravování: 1200,- Kč 

  

Úplata za vzdělávání: 580,- Kč  
 

 

Číslo účtu MŠ: 250050369 

Kód banky: 0800 

Variabilní symbol: osobní číslo dítěte (číslo přidělené na přihlášce ke 

stravování) 

Konstantní symbol: 0008 
 
Informace ohledně stravného podává výhradně vedoucí školní jídelny – Vachutková Jiřina. 

O úplatě za vzdělávání v MŠ se informujte u ředitelky školy – Exnerová Danka. 

Telefonní číslo MŠ včetně školní jídelny: 281931336 

 
 

V Praze dne: 18. 5. 2022                                                                     Exnerová Danka   
                                                                                                       Ředitelka mateřské školy               
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