
PLATBY – MŠ Hovorčovice 

Při všech platbách, které budete mateřské škole zasílat (školné, stravné a příspěvek na akce) 

uvádějte vždy k identifikaci Vašeho dítěte přidělený VARIABILNÍ SYMBOL (VS). Variabilní symbol 

získá dítě po přijetí do MŠ a zůstává mu podobu celé docházky do MŠ (VS bude uveden v seznamu dětí, 

který bude na konci srpna zveřejněn na školním webu v sekci „třídy“. 

 

Pokud si budete na níže uvedené platby vytvářet trvalý příkaz v bance, pak pamatujte na to, že platba 

za školné má být připsána na náš bankovní účet vždy maximálně do 15. dne aktuálního měsíce a platba 

za stravné maximálně do 15. dne aktuálního měsíce. Zároveň trvalý příkaz zadávejte vždy jen na období 

09/2020 – 06/2021. Za období letních prázdnin budete platit jednorázově jen poměrnou část za dva 

týdny prázdninového pobytu (platba školného se v tomto případě týká všech i těch, kteří pobyt 

nevyužijí; platba stravného se za toto období týká jen těch, kteří pobyt využijí). 

 

1) Školné na rok 2020/2021 (splatnost do 15. dne aktuálního měsíce): 

    Výše školného za 1 měsíc:  529,00 Kč/měsíc  (09/2020-06/2021) 

    Výše školného za prázdninový provoz:  bude v 04/2021 upřesněna 

    Děti v posledním roce docházky v MŠ před nástupem do ZŠ školné neplatí. 

    Číslo bankovního účtu:  201 211 998 / 0300 + VS 

 

2) Stravné na rok 2020/2021 (splatnost do 15. dne aktuálního měsíce): 

Cena záloh na stravné není pro všechny věkové kategorie stejná. Děti jsou dle Vyhlášky č. 107/2005 

Sb., o školním stravování, podle věku rozděleny do následujících kategorií, k posouzení do jaké 

věkové kategorie dítě náleží je vodítkem věk dítěte ke konci školního roku 2020/2021 (tzn. ke dni 

31.8.2021): 

 

         a) kategorie věk 3-6 let 

    Výše záloh pro celodenní stravování (kategorie 3-6 let):  850,00 Kč/měsíc  

    Výše záloh pro polodenní stravování (kategorie 3-6 let):  700,00 Kč/měsíc  

 

         b) kategorie věk 7 let 

    Výše záloh pro celodenní stravování (kategorie 7 let): 950,00 Kč/měsíc  

    Výše záloh pro polodenní stravování (kategorie 7 let): 800,00 Kč/měsíc  

 

    Číslo bankovního účtu:  216 825 052 / 0300 + VS 

    V jednotlivých cenách je zahrnuta také částka na pitný režim. 

 

    Informace o platbách: hospodářka MŠ a ŠJ – pí Andrea Setničková (mobil.: 725 835 416) 

                                               8:00 – 9:00 hod. každý všední den 

                                               (vchod do kuchyně je ze zadní strany budovy u požárního schodiště) 

 

3) Příspěvek na školní akce:  Částka 1500,- Kč na celý školní rok   

Číslo bankovní účtu:  216 657 431 / 0300 + VS (jedná se o platbu na školní akce typu výlety, 

divadla, exkurze, doprava apod.) 


