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Změny v pravidlech jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Organizační pokyn ředitelky školy k platbám za MŠ ve školním roce 2021/2022
1. Školné
 Úplata za předškolní vzdělávání (dále jen školné) je ředitelkou MATEŘSKÉ ŠKOLY
JESENICE, okres Praha – západ stanoveno ve školním roce 2021/2022 na 623 Kč za
měsíc.
 Školné je splatné vždy do 15. dne daného kalendářního měsíce (tedy na září do 15.9.)
 Školné je hrazeno v plné výši (není-li individuálně stanoveno jinak) bez ohledu na to, zda
v daném měsíci dítě školu navštěvuje, či nikoli.
 Částku za školné mohou rodiče uplatňovat jako odpočitatelnou daňovou položku 1x ročně na
základě potvrzení vydaného MŠ (potvrzení o uhrazeném školném vystavuje ředitelka MŠ
hromadně do konce února následujícího kalendářního roku)
 Školné neplatí zákonní zástupci za děti v posledním roce před nástupem povinné školní
docházky v ZŠ (děti narozené 1.9.2015-31.8.2016) a děti s odkladem povinné školní docházky.
2. Stravné
Stanovení výše stravného na školní rok 2021/2022
Výše stravného pro věkovou kategorii 3-6let (nejstarší děti v této kategorii dosáhnou 6ti let v době od
1.9. do 31.8.) se stanovuje takto:
přesnídávka
oběd
svačina
pitný režim
celkem záloha denně

9,25,9,4,47,-

celkem záloha měsíčně

1034,-

Výše stravného pro věkovou kategorii 7-10let (do této kategorie patří děti, které v daném školním roce
1.9. - 31.8. dovrší 7 let, tj. děti s odkladem školní docházky) se stanovuje takto
přesnídávka
oběd
přesnídávka
pitný režim
celkem záloha denně
celkem záloha měsíčně

10,27,10,4,51,1122,-

Stravování v MŠ je možné odhlásit následujícími způsoby:
Do 7 h. ráno lze odhlásit daný den
 na telefon se záznamníkem 241 932 108. Na záznamník uveďte jméno dítěte, třídu a rozsah
nepřítomnosti
 Zprávou v MS Teams v chatu s třídními učitelkami.
 Sms na telefon příslušné třídy
Po 7. h. ráno na následující dny stejným způsobem

3. Výběr peněz v MŠ
 Každému dítěti byl přidělen sedmimístný kód (variabilní symbol), který mu zůstane po celou
dobu docházky do MŠ
 Škola má pro jednotlivé platby zřízen účet u ČSOB: 273002749/0300
 Před kód dítěte (variabilní symbol) se uvádí dvojčíslí, které značí typ platby dle následujícího
přehledu:
(Tedy např: bude-li hrazen kulturní fond, uvádí se do kolonky variabilní symbol: 33 +
sedmimístný kód dítěte a platba je zaslána na účet školy, dvojčíslí před kódem se uvádí bez
mezery, či pomlčky)
název

dvojčíslí uváděné
před kódem dítěte
stravné
11
školné
22
kulturní fond školy a ostatní platby (např. ozdravný pobyt) 33
 Není-li platba odeslána se správným kódem (variabilním symbolem), nemůže být
identifikována a nebude připsána k platbám dítěte.
4. Omezený provoz MŠ
 Omezený provoz MŠ probíhá ve dnech státem uznaných prázdnin v ZŠ a SŠ (tedy podzimní,
jarní a velikonoční prázdniny), v době vánočních prázdnin je provoz mateřké školy obvykle
přerušen a MŠ je zcela uzavřena. Termín jarmích prázdnin je stanoven pro město Jesenice
v termínu shodném s okresy Praha 1-4 (shodně jako jesenické ZŠ)
 Při omezeném provozu do MŠ docházejí pouze přihlášené děti
 Děti je nutné na tyto dny přihlásit prostřednictvím formuláře MS Teams, který bude zveřejněn
nejpozději týden před takovým omezením.
 Dětem, které nebudou prostřednistvím formuláře přihlášené, bude automaticky na tyto dny
odhlášeno stravné.
 Toto opatření je stanoveno zejména z ekonomických důvodů
5. Prázdninový provoz MŠ
 Přihlášení na prázdninový provoz je možné nejpozději do 15.5. 2022 (zahájení přihlašování
4.4.2022 – prostřednictvím MS Teams) a platbu za školné a stravné je třeba uskutečnit
nejpozději do 12.6. 2022 dle rozpisu, který každý rodič obdrží dle přihlášky.
 Děti přihlášené na prázdninový provoz zaplatí stravné dle přihlášeného počtu dní (stravné za
přihlášený den ve výši 47 Kč nebo 51 Kč); přihlášené dny prázdninového provozu jsou
závazné, tedy se stravné nebude za prázdninový provoz vyúčtovávat.
6. Vyúčtování
 Na začátku školního roku rodič zadá v MŠ číslo účtu, na který požaduje uhradit vratku
případných přeplatků (zpravidla na prvních třídních schůzkách)
 Vyúčtování provádí hospodářka školy 1x ročně po ukončení školního roku, zpravidla v srpnu
daného školního roku.

 Vyúčtovávají se položky zálohy za stravné, popř. školu v přírodě apod., nevyúčtovává se
školné a kulturní fond.
 Není-li řádně uhrazen kulturní fond, nebo školné, je platba převedena z případných přeplatků
za stravné.
 Nepřesahuje-li přeplatek za školní rok 200 Kč a dítě v následujícím školním roce pokračuje
v docházce do MŠ, částka nebude zasílána a bude ponechána na účtě dítěte na následující
školní rok.
 Podrobné vyúčtování lze obdržet u hospodářky školy na vyžádání.

