
Mateřská škola DUHA 
Svatoňovická 587 19012 Praha 9 – Dolní Počernice IČO 75031604tel: 281931336, +420721/838773 fax: 281931111 

emaily: ředitelka MŠ skolka.dpocernice@seznam.cz, zástupkyně ředitelky MŠ skolka.msduha@seznam.cz 
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19.) PLATBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

 

Úplata za předškolní vzdělávání. 

Platnost od 1. 9. 2022 – do 30. 6. 2023 

Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 580,- Kč měsíčně. 

Děti, které dovrší v tomto školním roce věku 6 let, jsou od úplaty osvobozeny dle zákona č. 

561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění stejně jako děti s odkladem školní docházky. 

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 10. dne příslušného měsíce. 

Platba je bezhotovostní na účet MŠ číslo 250050369/0800 + variabilní symbol dítěte. Platba 

může být proveden přímo do pokladny školy po domluvě s vedením školy. 

 

Úplata školní stravování dětí. 

Platnost od 1. 9. 2022 – 30. 6. 2023 

Veškeré záležitosti týkající se stravování vyřizuje e je zodpovědná vedoucí školní jídelny. 

Úplata za školní stravování pro dané období je stanovena měsíční zálohou ve výši 1.200,- Kč 

a je splatná  

do 10. dne v příslušném měsíci. 

Platba je bezhotovostní na účet MŠ číslo 250050369/0800 + variabilní symbol dítěte. Platba 

může být proveden přímo do pokladny školy po domluvě s vedením školy. 

Ke školnímu stravování více informací v Provozním řádu školní jídelny, který vyvěšen u 

každého vstupu do šatny třídy nebo školním webu hlavní nástěnce ve vstupu MŠ. 

Úplaty za předškolní vzdělávání a školní stravování jsou platby pro zákonné zástupce dětí 

povinné, jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb 

je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být 

důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon č.561/2004 Sb., školský 

zákon, § 35, odst. 1.) 

Vyúčtování záloh za školní stravování se provádí 1x ročně v měsíci červenci nebo srpnu 

převodem na účty zákonných zástupců. 

Zákonný zástupce je povinen písemně oznámit změny účtů, ze kterých posílají na mateřskou 

školu platby za úplatu i školní stravování. V případě, že tak neučiní, nenese mateřská škola 

zodpovědnost za převod plateb. 

Kontakt na vedoucí školní jídelny – tel 281931336, na e-mail 

jídelna.skolkaduha@seznam.cz  
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