
Platba stravného a úplaty za vzdělávání, příspěvek do Třídního fondu 

Informace pro rodiče o předplaveckém výcviku, pobytu v solné jskyni, kroužcích a logopedické 

prevenci 

 
• Platby za úplatu za předškolní vzdělávání /viz Pokyn ředitelky ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání) a 

stravné /viz. Vnitřní řád školní jídelny/ se provádí pouze INKASEM jednorázovou srážkou. Výjimečně lze 

povolit platbu v hotovosti na základě žádosti zákonného zástupce. 

• Nový zákonný zástupce dítěte přinese vyplněný a podepsaný souhlas s inkasem od jejich příslušného 

peněžního ústavu učitelce na oddělení NEJDLÉLE DO 7. 9. 2018. 

 
Finanční sazby platné od 1. 9. 2018 – do kategorie jsou strávníci zařazeni podle data narození – vyhláška 

107/2005 Sb. o školním stravování – INKASEM 

 

Děti od 3 – 6 let 
Přesnídávka      8,-  Kč 
Oběd                19,- Kč 
Svačina             7,-  Kč                      Celkem 34,- Kč 

Děti od 7– 10 let 
Přesnídávka      8,-  Kč 
Oběd                20,- Kč 
Svačina             7,-  Kč                                    Celkem 35,- Kč 

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2018/2019 – vyhláška 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání – 

INKASEM 

 
Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem činí 300,-Kč na příslušný 

kalendářní měsíc pro školní rok 2018/2019. 

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje 

bezúplatně po dobu plnění povinné předškolní docházky.  

Třídní fond pro školní rok 2018/2019 

V letošním školním roce vybíráme za každé dítě do třídního fondu částku 500,- Kč. Z této částky budou hrazena 

divadla a jiná představení pro děti, školní výlety včetně dopravy autobusem. Vyúčtování bude provedeno k 25. červnu 

2018 a případný přeplatek nebo nedoplatek bude vyrovnán se zákonným zástupcem dítěte do 30. června 2018.  

Částku doneste učitelce na oddělení od 19. do 27. září 2018.  

Předplavecký výcvik a solná jeskyně ve školním roce 2018/2019 

 
Předplavecký výcvik a solná jeskyně a ve školním roce 2018/2019 bude probíhat od 9. 4. – 11. 6. 2018 v Kutné 

Hoře. Zálohy na předplavecký výcvik cca 1000Kč a solnou jeskyni cca 800Kč včetně dopravy bude vybírán od 

učitelek na oddělení na začátku dubna na základě přihlášky dítěte, kterou rodiče obdrží, dle jejich zájmu, v březnu od 

učitelek na oddělení.  

 

Logopedická prevence ve školním roce  2018/2019 

 
Ve spolupráci s paní logopedkou Mgr. Barborou Hušákovou nabízí mateřská škola Logopedickou prevenci pro děti 

s vývojovou poruchou řeči, která bude probíhat v úterý od 13:00 – 14:00 hodin a povede ji paní učitelka Bc. Jitka 

Doležalová. Výuka bude probíhat formou individuální a skupinové práce dle konzultace a pokynů paní Hušákové a je 

v rámci výuky MŠ. Rodiče, jejich děti již logopedickou péči mají, mohou děti přihlásit u paní učitelky Doležalové od 

září. Rodiče, kteří péči zvažují, se mohou individuálně s paní Hušákovou domluvit na přednášce, kterou MŠ pořádá 

25. 9. od 15:30 hodin – „Vady řeči u dětí“.  

 
Nabídka kroužků 2018/2019 

Vážení rodiče a milé děti,  
zdravíme Vás z Kroužků a už se moc těšíme na spolupráci v novém školním roce! ☺ Aktuálně pro 

Vás nabídku kroužků na nový školní rok 2018/2019 připravujeme, proto 
sledujte nástěnky ve Vaší mateřské škole a www.krouzky.cz, kde se brzy nabídka kroužků objeví.  
                      Vaše Kroužky východní Čechy ☺                               www.krouzky.cz 

 




