Mateřská škola Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace
Informace k platbám pro školní rok 2019/2020
Úplata za předškolní vzdělávání
v mateřské škole, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí (tzv. školné) upravuje vyhl. č. 14/2005 Sb.
o předškolním vzdělávání, v platném znění.
Současná měsíční výše úplaty činí 200,-- Kč/měsíc/dítě zapsané k docházce do zařízení.
Úplatu za předškolní vzdělávání nehradí děti, které se vzdělávají povinně v předškolním roce. Dítěti se
předškolní vzdělávání poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne pátého roku věku.
Možnosti osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání jsou specifikovány v zákonném předpisu.
Školní stravování
V rámci stravování ve školských zařízeních jsou zákonnými zástupci dětí hrazeny pouze náklady na
potraviny.
Rozpětí finančních limitů na nákup potravin pro jednotlivé věkové skupiny strávníků jsou upraveny vyhl.
č. 107/2005 Sb. o školním stravování, v platném znění.
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni po dobu školního roku, ve kterém věku dosahují.
Finanční limity pro děti do 6 let jsou stanoveny takto:
Přesnídávka: 6,-- Kč/den/strávník
Svačina:
6,-- Kč/den/strávník
Nápoje:
3,-- Kč/den/strávník nerozlišuje se, zda je dítě zapsáno k celodenní nebo zkrácené docházce.
Finanční limity pro děti od 7 do 10 let jsou stanoveny takto:
Přesnídávka: 7,-- Kč/den/strávník
Svačina:
6,-- Kč/den/strávník
Nápoje:
3,-- Kč/den/strávník nerozlišuje se, zda je dítě zapsáno k celodenní nebo zkrácené docházce.
Obědy jsou dováženy z jiného školského zařízení a to z Mateřské školy Okříšky, příspěvkové organizace.
Dle kalkulace je cena potravin na 1 oběd pro dítě:
do 6 let věku stanovena ve výši 17,-- Kč/den/strávník.
od 7 do 10 let věku stanovena ve výši 20,-- Kč/den/strávník.
Splatnost plateb
Zálohové platby na stravování nejsou vybírány.
Na základě provedeného vyúčtování veškeré odebrané stravy dle docházky jsou náklady hrazeny
v následujícím měsíci a to v termínu od 10. do 15. kalendářního dne.
Úplata za předškolní vzdělávání je hrazena v každém kalendářním měsíci do 15. kalendářního dne vždy na
tento kalendářní měsíc.
Období červenec a srpen je považováno za jeden kalendářní měsíc.
Veškeré tyto platby je možné hradit:
v hotovosti účetní organizace
bezhotovostním převodem na bankovní účet organizace č. 1525862329/0800.
O způsobu úhrady rozhoduje zákonný zástupce dítěte, který způsob platby sdělí účetní organizace v termínu
do 10. září 2019. Způsob úhrady je možné v průběhu školního roku měnit a to po předchozí dohodě.
Veškeré podrobnosti k výše uvedeným platbám jsou upraveny vnitřní směrnicí školského zařízení, kterou
zpracovává ředitelka mateřské školy a je k nahlédnutí na požádání.
Účinnost informace: od 1. září 2019

Vyhotovila: Helena Moudrá

V Petrovicích 29. 08. 2019

Schválila: Lenka Dostálová, ředitelka

