Mateřská škola Ostrava - Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace
Příloha č.1/21

Sdělení o výběru úplaty za předškolní vzdělávání a stravného
pro školní rok 2021 – 2022
V souladu se Zákonem o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání č. 561/2004 Sb., (školský zákon), v platném znění s vyhláškou č. 14 /2005 Sb. o
předškolním vzdělávání, v platném znění, a vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování,
v platném znění ředitelka příspěvkové organizace rozhodla takto:
Stravné a úplata za předškolní vzdělávání dětí (tzv. školné) se bude vybírat zálohově na
bankovní účet MŠ, a to vždy k 20. dni měsíce na měsíc následující.
Zákonní zástupci, kteří nemají bankovní účet, budou zálohy hradit formou poštovní
poukázky, kterou si vyzvednou u učitelek na jednotlivých třídách.
Výše měsíčních záloh:
Celodenní děti:
Děti předškolního věku:
Děti, které dovrší 7-ti let :

1 350,- Kč
850,- Kč
890,- Kč

Vyúčtování bude provedeno 1x ročně, a to k 30. 06. 2022. V případě požadavku ze
strany zákonného zástupce je vyúčtování záloh možné po dohodě s ředitelkou školy i
v jiném termínu.
Od 1. 9. 2021 ředitelka příspěvkové organizace stanovila úplatu za předškolní
vzdělávání na 500,- Kč.
Zákonní zástupci, kteří uplatňují osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání si odečtou od
dané měsíční zálohy částku úplaty za předškolní vzdělávání.
Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. (tzv. dítě v povinném předškolním
vzdělávání až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku v ZŠ).
Bankovní spojení pro placení záloh:
KB Ostrava – Hrabůvka 51536761/0100
Variabilní symbol platby: bude přidělen dle seznamu na dané MŠ
Konstantní symbol:
308
Dlužníkem se stává zákonný zástupce dítěte, který do posledního pracovního dne
předcházejícího měsíce nezaplatil zálohu.
Ředitelka příspěvkové organizace může rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání,
jestliže zákonný zástupce neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za
školní stravování ve stanoveném termínu.
Prosím všechny rodiče, aby veškeré platby prováděli včas a v daném termínu.
Děkuji za pochopení a spolupráci.

V Ostravě dne 01. 06. 2021

Bc. Šárka Beranová
ředitelka školy

