Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání
a úhrada úplaty za školní stravování
Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání a úhrada úplaty za školní stravování je realizována
formou svolení s inkasem ve prospěch účtu Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538,
příspěvková organizace.
Úhrada úplaty za vzdělávání činí 400,- Kč/ měsíc/ dítě (viz vnitřní směrnice školy č.16
„Pokyn ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání“ umístěná ve vestibulu školy). Podle
školského zákona a podle prováděcí vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,
v platném znění je od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pěti
roků věku, vzdělávání bezúplatné až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku.
Úhrada stravného je stanovena vedoucí školního stravování ve výši 37,- Kč (děti s OŠD
44,- Kč) za celodenní stravování (viz Vnitřní řád školní jídelny na Přihlášce ke stravování +
umístěn celoročně ve vestibulu školy).
„Svolení (souhlas) s inkasem“ lze navést u kterékoli spořitelny nebo banky. Nebo si platbu
naveďte doma přes internet banku. Při nutnosti zadání limitu strhávané částky ze strany
banky, uveďte minimální hodnotu 2 000,- Kč.
Pokud máte v mateřské škole již souhlas s inkasem naveden pro sourozence níže
uvedeného dítěte (odešivší do ZŠ, nebo stávající), není třeba opětovně svolení v bance
zadávat. Je třeba si pouze zkontrolovat limit strhávané částky (pokud ho máte) a popřípadě
tento navýšit. Inkaso bude účtováno v těchto termínech:
 stravné – k 10. dni v měsíci na měsíc následující
 úplata za vzdělávání – k 15. dni v měsíci za měsíc stávající
Svolení s inkasem si, prosím, naveďte před schůzkou, nejpozději do 11. srpna 2020.
Prosím, nezadávejte datum ukončení souhlasu s inkasem. To provedete až po ukončení
docházky do MŠ.
V případě úhrady úplaty za předškolní vzdělávání a úplaty za školní stravování formou
hotovostní platby Vám budou včas sděleny termíny stanovené vedoucí školního stravování.
-----------------------------------------------odstřihnout-------------------------------------------------------ČITELNĚ – TISKACÍM PÍSMEM
Dítě:
Jméno, příjmení…………………………………………………………………………………………
Datum narození…………………………………………………………………………………………
Místo trvalého pobytu…………………………………………………………………………………..
Potvrzení banky - svolení k inkasu:
ve prospěch účtu Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace:
101277201/0800
Jméno a příjmení majitele účtu………….……………………………………………………………
Číslo bankovního účtu………………………….……………………………………………………..
Variabilní symbol neuvádějte!
Potvrzení banky………………………………………………………………………………………..
V případě internetového bankovnictví stačí pouze vyplnit tento formulář, není třeba potvrzení
z banky. Do potvrzení banky napište: Navedeno elektronicky.
Podpis zákonného zástupce………………….…………V………….…….…….., dne ……………

