
Mateřská škola, Heřmanův Městec, Jonášova 726 

IČO: 70 94 63 61 

E-mail: msjonasova@seznam.cz 

Tel: 604 725 137 
 

 

 

Přihláška ke stravování dítěte 
a úhradě úplaty za předškolní vzdělávání dětí 

 
Přihlašuji svého syna (dceru) ke stravování v MŠ a platbě úplaty za vzdělávání.  
 
Jméno a příjmení dítěte:  ………….……………………………………………….  

Datum narození: ………………………….Třída:..………..………...................... 

Bydliště: .……………………………………..……………………………………… 

Kontakt na rodiče: mobil………………………e-mail:…..……………………….. 

Datum zahájení docházky: ……........................................................................ 

Způsob platby:    BANKOVNÍM PŘEVODEM NA ÚČET   

Číslo účtu:..............................................…………………..…………………….… 

Byli jsme seznámeni s vnitřním řádem školní jídelny. 

Podpis rodiče:........................................................………………………………. 

 

==================================================================================== 

Jak se platí stravné a úplata za vzdělávání: 

• úhrada stravného a úplaty za vzdělávání probíhá bezhotovostní formou převodem na účet 

• platby za stravné a úplatu za vzdělávání se platí zálohově jeden měsíc dopředu vždy k 20. dni 
v měsíci – např. 20. srpna na měsíc září a to již i nově přijaté děti, které začnou chodit od září 

• nově přijaté děti vyčkají na přidělení variabilního symbolu, který je nutno uvést u každé platby  

• stravné je ve výši 45,- Kč/den (50,- Kč/den - věková kategorie 7-10 let), z toho ranní svačina 
10,- ( 10,- )  Kč, oběd 23,- (28,-) Kč, odpolední svačina 8,- (8,- )Kč, pitný režim 4,- Kč/den,  

• odhlašování dítěte z docházky do 8:00 hodin na tel. čísle příslušné třídy 

• úplata za vzdělávání je od 1. 9. 2022 stanovena ve výši 550,- Kč měsíčně (11měsíců) 

• úplatu za vzdělávání 550,-- Kč neplatí děti v posledním roce školní docházky do MŠ a děti 
s odkladem školní docházky nebo děti rodičů, kteří pobírají sociální příspěvek (na základě 
předloženého potvrzení o přiznání příspěvku – pro rodiče, kteří pečují o dítě ZTP) 

• platby za stravné a úplatu za vzdělávání jsou uhrazeny jednou částkou 

• v případě neprovedení úhrady platby budete vyzváni k doplacení dlužné částky na účet MŠ 

• pro komunikaci užívejte e-mail: sjmsjonasova@seznam.cz 

• mobilní telefon -  vedoucí školní jídelny: 705 127 701 

 

Založení trvalého příkazu k platbě stravného a úplaty za vzdělávání: 
Ve své bance si založte trvalý příkaz na účet MŠ Jonášova 726, Heřmanův Městec takto: 
 

číslo účtu příjemce (protiúčtu) 2001473191/2010 

Limit doporučujeme nejméně 1.450,-- na jedno dítě / předškolní děti  900,- / 
7-letí (odklad školní docházky)  1.000,- Kč 

Frekvence „měsíční“ 

v.s. dostanete přidělené mateřskou školou od vedoucí školní jídelny  
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