
Platba stravného a úplaty za vzdělávání, příspěvek do Třídního fondu 

Informace pro rodiče o předplaveckém výcviku, pobytu v solné jeskyni  

 

• 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 a schválení ředitelkou školy. 

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

peněžního ústavu učitelce na třídu NEJDÉLE DO 4. 9. 2020. 

 

Finanční sazby platné od 1. 9. 2019 – do kategorie jsou strávníci zařazeni podle data narození – vyhláška 

107/2005 Sb. o školním stravování – INKASEM 

 

Děti od 3 – 6 let 

Přesnídávka      9,-Kč 

Oběd                21,-Kč 

Svačina             8,-Kč                      Celkem 38,- Kč 

Děti od 7– 10 let 

Přesnídávka      9,-Kč 

Oběd                22,-Kč 

Svačina             8,- Kč                                    Celkem 39,- Kč 

 

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/2021 – vyhláška 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání – 

INKASEM 

 

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

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  

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 v červnu a 

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

Částku doneste učitelce na třídu od 7. do 11. září.  

Předplavecký výcvik a solná jeskyně 

 

Předplavecký výcvik a solná jeskyně probíhat od 20. 4. – 22. 6. v Kutné Hoře. Zálohy na předplavecký výcvik cca 

1000Kč a solnou jeskyni cca 800Kč včetně dopravy bude vybírán od učitelek na začátku dubna na základě přihlášky 

dítěte, kterou rodiče obdrží od učitelek na třídě. Vyúčtování proběhne do 30. června.  

 

 


