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Příloha č. 1

INFORMACE O PLATBÁCH V MŠ

1. DENNÍ STRAVNÉ         
                                        2-6 leté děti              7 leté děti
Přesnídávka                      10,-                              12,-
Oběd                                 19,-                              23,-            
Svačina                             10,-                              12,-
Celkem                            39,-                              47,-                           
Nápoje – v ceně každého jídla je zahrnuta 1,-Kč na pitný režim v MŠ

2. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen úplata)
2-5 leté děti – 510,- Kč
5-7 leté děti –     0,- Kč

3. PLATBA PŘED ZAHÁJENÍM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
V MŠ se platí záloha na stravné i úplatu před nástupem do 
mateřské školy dle předpisu plateb na nadcházející měsíc (tzn. 
počet pracovních dní x denní stravné + úplata 510,-Kč)

4. ORGANIZACE PLACENÍ STRAVNÉHO A ÚPLATY
 Oznámení o výši předpisu plateb na nadcházející měsíc najdete

v MŠ na nástěnce pro školní stravovnu do 20. dne předešlého 
měsíce.

 Způsoby placení 
1) Inkasem - provádí bankovní úředník na základě dat předaných

provozářem ŠJ. Termín strhávání zálohy na další měsíc 
z vašeho účtu – MŠ Tyršova – 19. den v měsíci

                                      MŠ Dittersdorfova – 20. den v měsíci
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          (Budou-li tyto dny vycházet na dny pracovního volna, pak bude 
    částka stržena předem).

    Potřebná data k svolení k inkasu pro vaši banku:
    Č. účtu:                                                   1907104339/0800
    Předmět úhrady:                                     stravné, školné
    Variabilní symbol:                                  nevyplňuje se
    Specifický symbol:                                 nevyplňuje se
    Datum provádění:                                   nevyplňuje se
    Limit:                                                      3000,- Kč/1 dítě

 2) Platbou v hotovosti do posledního dne v předešlém měsíci.

V programu pro ŠJ má každý strávník vytvořenu svoji evidenční kartu
s přehledem finančního kreditu. V případě nepřítomnosti dítěte, bude-
li řádně omluveno (den předem do 13 h), se tento přeplatek odečítá z
předpisu plateb na další měsíc. 
V případě  nulového  kreditu,  nebude  moci  být  vaše  dítě  přijato  do
mateřské  školy.  Předplatit  stravu  na  několik  měsíců  dopředu  lze.
V případě  ukončení  docházky  do  mateřské  školy  nezapomeňte
s provozářem ŠJ platby vyúčtovat.

Žádáme Vás o dodržování termínů placení stravného i 
úplaty za předškolní vzdělávání. U těch, kteří mají 
inkasní platbu o zajištění potřebné částky na účtu 
k určenému termínu.
Dítě nebude do mateřské školy přijato, pokud nebude 
strava a úplata uhrazena předem.                       
Děkujeme

Účinnost od 1. 9. 2022

V Jeseníku dne 22. 6. 2022     
     
……………………………………              …………………………………….. 
          Lenka Pecinová                                              Bc. Jana Matlochová
            provozář ŠJ                                                       ředitelka školy   
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