
PLATBY V MŠ pro rok 2020 - 2021 

 

V Mateřské škole Janovice nad Úhlavou se jedná celkově o dvě platby, a to platba 

školného a záloha na stravné. Obě platby hradí zákonní zástupci současně nejpozději do 

20.dne daného měsíce následujícími způsoby:  

 

Číslo účtu MŠ: 181 861 802 / 0300 

Číslo variabilního symbolu Vám sdělí řed. MŠ prostřednictvím třídních učitelek  

při nástupu dětí do MŠ. 

 

• První způsob úhrady = trvalým příkazem k převodu splátek z účtu zákonných 

zástupců dítěte /rodičů/ na účet  Mateřské školy Janovice nad Úhlavou. 

• Druhý způsob úhrady – výjimečný – hotově  - u řed.MŠ  

            V tomto případě je nutná předchozí domluva, proto se obraťte na třídní učitelky 

            svých dětí. 

 

PLATBA ŠKOLNÉHO  =  příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních – provozních  

nákladů MŠ  zákonnými zástupci, činí cca 36 % celkových nákladů, zbytek nákladů financuje 

zřizovatel Město Janovice nad Úhlavou . 

 

Částka úplaty za předškolní vzdělávání dětí tj. „školného“ ve školním roce  

2019 - 2020 je stanovena na 300,- Kč/měs.  

Těmi, kdo jsou osvobozeni od úplaty za předškolní vzdělávání jsou v současnosti automaticky 

a  podle zákona děti posledního ročníku vzdělávání v MŠ = „ předškoláci “, a to i v případě , 

že se jedná o dítě s odkladem školní povinné docházky. 

O podmínkách pro možné snížení nebo prominutí platby „školného“ z jiného důvodu   

u všech  ostatních dětí Vás seznámí ředitelka MŠ. Rovněž při řešení nenadálé situace (viz. 

finanční tísně v rodině) je možná domluva s řed. MŠ (např. splátkový kalendář).  

Snížení platby školného = 

1. v případě omezené docházky dítěte na dopoledne  - podpora ZP, matka nemůže 

z hlediska péče o  dítě nastoupit do zaměstnání, stát za ni hradí zdr. poj..                   

Výše školného činí 200,- Kč 

2. v případě omezeného provozu MŠ -  docházka dítěte omezená nejméně na 

polovinu z měsíce - tzv.  letní provoz MŠ ( červenec - srpen) Výše škol. činí 150,- 

Kč tzn.celkově za dva měsíce 300,-Kč 

3. v případě uzavření MŠ v době nouzových opatření dle rozsahu uzavření – 

poměrově 

Prominutí platby školného  - 3 možnosti 

1) .Pobírání dávky státního sociální podpory – Sociální příplatek 

(Pro obě varianty je nutná žádost rodičů, pro prominutí nutno doložit i  potvrzení ÚP 

OSSP Klatovy);  

2) . -V případě svěření dítěte do pěstounské péče, opět je nutno doložit žádost a doklady 

o  pěstounské péči a pobírání státního příspěvku. 

 

3) Dítě je měsíc a více omluveno ze závažnějšího onemocnění potvrzeného lékařem. 

 

Všechny 3 možnosti proběhnou na základě žádosti zák. zástupce dítěte podané 

ředitelce MŠ .  

 

 



 

PLATBA STRAVNÉHO   (stravovací řád) 

Platba stravného je tedy prováděna těž trvalým příkazem na účet mateřské školy. 

Platba stravného v hotovosti (mimořádně) – příjmový šek obdrží rodiče                     

prostřednictvím ředitelky školy, či třídních učitelek.                                                            

                                                                                                                                  2020-21 

Sazba za celodenní stravování dětí  do 6 let v MŠ                36,-- Kč 

dopolední svačina (přesnídávka)                                                            8,-Kč 

oběd                                                                                          18,-Kč 

odpolední svačina                                                                           7,- Kč 

nápoje            3,-Kč  

CELKEM         792,-Kč 

 

Sazba za celodenní stravování dětí  od 7 let v MŠ dítě dosáhne 7 let v průběhu 

školního roku ( děti s odkladem povinné školní docházky)              41,-- 

Kč 

dopolední svačina (přesnídávka)                                                          11,-Kč 

oběd                                                                                          21,-Kč 

odpolední svačina                                                                           9,- Kč 

 CELKEM                  902,- Kč 

 

Pozor ! V  případě neomluvené nepřítomnosti dítěte  

(do 7.00 hod.) je dítě  v prvním dni nepřítomnosti nahlášeno ke stravování automaticky.

           

Sazba za stravování dítěte v MŠ : 

• celodenní (v případě, že si rodič vyzvedne dítě po obědě, odpolední svačinu dítě  

odnáší s sebou) 

 

• denní omezené (pouze u dětí, jejichž pobyt v MŠ je omezen zákonem pouze         

 na dobu  6 hod./ denně = rodič z důvodu péče o dítě nezaměstnán a stát hradí jeho 

zdravotní pojištění. 

 

Děti do 6 let                                    Škol.rok 2020-2021 

 

celodenní stravování měsíčně činí                                         792,-,- Kč 

denní omezené 6 hod. stravování měsíčně činí                                       638,-Kč 

 

Děti od 7 let 

celodenní stravování měsíčně činí                                         902,- Kč 

  

Jelikož je platba stravného zálohová, provádí se 1x za půl roku vyúčtování, a to za období září 

– prosinec (v lednu) a leden – červen (v červenci)  

• v případě trvalých příkazů formou převodu,  

• v případě platby hotově rovněž hotově 

• období letních prázdnin se řeší zvlášť podle docházky dětí a domluvy se zákonnými 

zástupci.( viz. prázdninové vyúčtování) 

 

 


