Mateřská škola speciální Sluníčko, Praha 5, Deylova 3

Placení stravného ve školním roce 2021 – 2022
Nabízíme tři způsoby úhrady stravného – částku uhraďte nejpozději do 15. dne v měsíci.
1. Trvalým příkazem z libovolného bankovního účtu (výše částky je určena podle skupiny, do
které dítě náleží – viz níže)
2. Složenkou typu A – zajistí si rodiče sami na poště
3. Jednorázová úhrada v hotovosti u hospodářky p. Lukůvkové – opět nejpozději do 15. dne
v měsíci
Výše stravného podle věku a docházky:
1. Děti 3 – 6 let dopolední docházka - (33,- Kč x 21 dní =693,- Kč)
2. Děti 3 – 6 let celodenní docházka - (41,- Kč x 21 dní = 861,- Kč)
3. Děti 7 – 10 let dopolední docházka - (36,- Kč x 21 dní = 756,- Kč)
4. Děti 7 – 10 let celodenní docházka – (44,- Kč x 21 dní = 924,- Kč)
(děti, které dosáhnou věku 7 let v aktuálním školním roce tj. od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022)
Vrácení přeplatků bude probíhat 1x ročně po ukončení školního roku. Pokud vzniknou vyšší přeplatky
např. z důvodu delší nemoci dítěte, je možné po individuální dohodě s hospodářkou vrácení na účet
nebo hotově.

Placení školného ve školním roce 2021 - 2022
Měsíční školné je stanoveno na částku 500,- Kč. Způsoby úhrady jsou stejné jako u placení
stravného, rovněž nejpozději do 15. dne v měsíci.
Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (§123 odst. 2 školského zákona v platném
znění).
Jméno dítěte………………………………………………………………………………………..
Váš variabilní symbol pro stravné………………………………………………………..
Váš variabilní symbol pro školné ---------------školné neplatíte -----------Číslo účtu pro obě platby je 120309379/0800.
Platby provádějte zvlášť pro stravné a zvlášť pro školné. V případě dotazů neváhejte kontaktovat paní
hospodářku Z. Lukůvkovou osobně nebo telefonicky na číslo: 257 22 50 34
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