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Příloha č. 2 
Ke směrnici Školní řád 2/2019 

 

POPLATKY ZA STRAVNÉ A ÚPLATU ZA PŘEDŠKOLNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Poplatky škole musí být na účtu školy vždy do 5. v měsíci. Kontrola účtu školy je prováděna 6. 
– 7. v měsíci ředitelkou. Pokud bude zjištěno neuhrazení plateb, dítě nebude následující den 
přijato do mateřské školy. Tato skutečnost Vám bude oznámena SMS. Znovu bude dítě přijato 
k docházce, až po zaplacení a kontrolou účtu školy ředitelkou školy, zda jsou platby již 
uhrazeny. Následně ředitelka školy předá informaci třídním učitelkám, a až poté může dítě opět 
nastoupit ke vzdělávání, což Vám bude oznámeno SMS. UPOZORŇUJEME, že nikdo jiný 
přístup k účtu školy nemá než ředitelka školy. 

1. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, může ředitelka požadovat 
zaplacení penále.   

2. V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně neuhradí platby ve stanoveném termínu  
a před termínem plateb si nedohodnou s ředitelkou jiný termín úhrady, může ředitelka školy 
(po předchozím písemném upozornění) rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte. 

 

1. SAZBY ZA STRAVNÉ 

DENNÍ POPLATKY ZA STRAVNÉ  

DĚTI 3-6 let  
Celodenní  40,-Kč  
Po obědě 33,-Kč 
Dopolední svačina 8,-Kč; Oběd 25,-Kč; Odpolední svačina 7,-Kč  
 
 
DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY  
Celodenní 45,-Kč   
Po obědě 37,- Kč 
Dopolední svačina 10,-Kč; Oběd 27,-Kč; Odpolední svačina 8,-Kč 
 
NEZAPOMĚŇTE 

Před začátkem školního roku odevzdá rodič, nejpozději na informativní schůzce v posledním týdnu 
srpna, třídní učitelce řádně vyplněnou „PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ“ (ke stažení zde na webu 
školy). Jestliže rodič neodevzdá „PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ“ nejpozději NA TŘÍDNÍ 
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SCHŮZCE 29. 8., nemůže být dítě přijato. Při nástupu dítěte během školního roku je taktéž nutné 
odevzdat uvedený dokument před nástupem dítěte. 

Režimy stravování – možnosti: 
1. Celý den 
2. Po obědě - oznámené odchody po obědě, podané písemnou formou a odevzdané do 8 hodin třídní 
učitelce, budou odečteny z plateb (lístečky k omluvě jsou k dispozici v šatnách tříd).  Při vyúčtování 
stravného, není brán zřetel na dřívější odchody dětí bez písemné omluvy odevzdané do 8 hodin. 
 
 

1. ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ  

STANOVENA NA 450,- Kč MĚSÍČNĚ  
Úplata se platí každý měsíc ve školním roce – 450,- Kč za jeden kalendářní měsíc, bez ohledu na 
počet dnů docházky dítěte v posuzovaném měsíci.   

tzn. od září – do července (za 11 měsíců ve školním roce).  

Pouze v srpnu ředitelka školy úplatu stanovuje na částku 0,- Kč. 

Více informací zde na webu - Úřední deska – Dokumenty školy – Směrnice „K výši úplaty za předškolní 
vzdělávání“ 


