MŠ Na Dolech 111
Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace,
Demlova 3608/28, 586 01 Jihlava, tel: 567 570 052, IČO: 63438922, www.msdemlova.cz

INFORMACE O PLATBÁCH

ve školním roce

2020/2021

JISTINA PŘED NÁSTUPEM DO MŠ – 3.500,- KČ – INKASO SRPEN
- dále doplatkový způsob, vždy po ukončeném měsíci – 15. dne v měsíci
(tj. 1. platba jistiny pouze jednou před vstupem do MŠ, další platba v říjnu,
po ukončeném měsíci září, dle skutečné spotřeby, atd.)
Platba ŠKOLNÉ
inkasem prostřednictvím účtu vedeného u České spořitelny, a.s. - č. ú. 5608835359 / 0800
Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání:
550,- Kč / měsíc
Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání:
1000,- Kč / měsíc – internátní docházka
Osvobozen od úplaty za předškolní vzdělávání je:
➢
➢
➢
➢

Předškolák - dítě, které je narozeno v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
Dítěte s odloženou školní docházkou - dítě, které je narozeno v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014
Zákonný zástupce, který pobírá dávky hmotné nouze a tuto skutečnost doloží.
Fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost doloží.

Platba STRAVNÉ
inkasem prostřednictvím účtu vedeného u České spořitelny, a.s. - č. ú. 5608835359 / 0800

Druh jídla
přesnídávka
oběd
svačina
pitný režim
snídaně
večeře

Strávníci do 6 let
8,- Kč
19,- Kč
7,- Kč
2,- Kč

Strávníci 7 – 10 let
8,- Kč
21,- Kč
7,- Kč
2,- Kč

7,- Kč

7,- Kč

16,- Kč

17,- Kč

Upozornění!!! Podmínkou pro docházku dítěte do MŠ je včasná úhrada školného a stravného.
Platby na stravné a školné jsou sloučené. Na povolení k inkasu si stanovte limit nejlépe 4.000,- Kč.
Pokud platba za stravné a školné nebude včas připsána na účet MŠ, rodiče zašlou příslušnou částku dle pokynů
vedoucí stravovny na účet nebo hotově vloží na účet v bance.
Vyúčtování plateb stravného proběhne až při ukončení docházky dítěte do MŠ.
V případě onemocnění dítěte je nutné ihned odhlásit objednané jídlo. Pokud tak neučiníte, bude vám dle zákona za
každé i neodebrané jídlo vyměřen doplatek ve výši veškerých nákladů spojených s jeho výrobou (věcná režie a
mzdová režie navíc). Celkově se jedná o více než dvojnásobek ceny jídla. Nárok na dotovanou stravu je pouze první
den nemoci, kdy si stravu můžete vyzvednout ve stanoveném čase a místě.
Formulář potřebný ke zřízení inkasních plateb si můžete stáhnout na našich webových stránkách. Ve výjimečných
případech, je možné osobní předání formulářů v mateřské škole (pondělí, středa od 8.00 do 10.00 hod). K potvrzení o
zadání souhlasu s inkasem stačí dodat výpis z elektronického bankovnictví s číslem účtu a jménem dítěte.
Další informace lze získat u ekonoma (567 570 052) a u vedoucí jídelny (605 421 833) nebo na www.msdemlova.cz
- email: jídelna.nadolech111@seznam.cz

